FGV DIREITO SP
MESTRADO PROFISSIONAL - LINHA DIREITO NOS NEGÓCIOS
Disciplina: Metodologia da Pesquisa Jurídica
Orientador: Cássio Machado Cavalli
Aluno: André Ferreira da Rosa Rocha
PROJETO DE PESQUISA JURÍDICA PROFISSIONAL
Estudo de Caso sobre a aplicação do instituto da
Desconsideração da Personalidade Jurídica na
Recuperação Judicial da MMX Sudeste Mineração S/A.

1. TEMA, CONTEXTO E DELIMITAÇÃO DE ESCOPO
A Lei de Recuperação e Falência (LRF), 11.101/05, representou um grande
marco para o sistema de insolvência brasileiro. Inspirada no Chapter 11, do
Bankurptcy Code norte-americano, a recuperação judicial veio a substituir o Decreto
Lei 7661/45, permitindo que devedores e credores sentassem à mesa e negociassem
a reestruturação da dívida e também do negócio da empresa em dificuldade
financeira. Além de viabilizar um processo negocial, a LRF condicionou aos credores
a aprovação, ou não, daquilo que seria o resultado das negociações e ou a proposta
do devedor para colocar a empresa nos eixos e sanar os débitos, o plano de
recuperação judicial. Com a aprovação do plano, por maioria em Assembleia Geral de
Credores, a recuperação é concedida, do contrário decreta-se a falência da
sociedade. Ao adotar essa dinâmica, o legislador vislumbrou o efetivo soerguimento
da empresa em crise, fazendo com que a decisão quanto a sua continuidade fosse
uma decisão de mercado. Após quase 15 anos de vigência da LRF, já são mais de
11.000 pedidos de recuperação judicial, de acordo com o Serasa Experian, com
notoriedade para os últimos 5 anos, período em que o sistema foi intensamente
testado em seus mais diversos aspectos. Isso ocorreu não somente em razão do
aumento no volume de ajuizamentos, mas também no número de grandes empresas
que fizeram uso da ferramenta, tais como Odebrecht, Oi, Sete Brasil e OGX; sobretudo
em razão da crise econômica que se arrasta desde 2014, dentre outros fatores, como
a Operação Lava Jato.

Contudo, verifica-se que a recuperação judicial vem sendo muitas vezes
utilizada como um instrumento de fraude pelo devedor que, visando a preservação de
seu patrimônio particular, imputa todo ônus recuperacional aos credores e, por que
não, à própria recuperanda. Essa aplicação deturpada, com fins escusos, precisa ser
contida, pois compromete a credibilidade do instituto e corrompe o propósito para o
qual foi criado.
O objetivo central da recuperação é descrito no artigo 47 da LRF: 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.
Dentro dessa concepção de soerguimento da empresa, o instituto da falência deve
ser aplicado para as atividades economicamente inviáveis e que, portanto, já não
geram os benefícios socioeconômicos que a lei busca preservar. Com a decretação
falência, retira-se do mercado aquela atividade inviável para que outra(s) venha(m) a
ocupar aquele espaço, realocando de maneira útil aqueles ativos que estavam
empregados improdutivamente.
Neste ponto, a fiscalização e o controle do processo de recuperação judicial
realizado pelo judiciário, principalmente através do administrador judicial, e também
pelos credores a fim de identificar eventuais fraudes que resultem em prejuízo não só
para os credores, mas para a sociedade como um todo, são fundamentais. A análise
minuciosa do pedido de recuperação judicial e dos aspectos contábeis da empresa
devedora, com enfoque no período que antecedeu o pedido de recuperação judicial,
a fim de se averiguar a existência ou não de movimentação operacional e ou financeira
conflitante com o seu histórico podem revelar indícios objetivos de fraude e de
endividamento temerário com o intuito de prejudicar credores.
Diante de eventual insuficiência patrimonial e comprovado o abuso do
controlador e ou dos administradores é possível aplicar o instituto da desconsideração
da personalidade jurídica nos próprios processos de insolvência com o objetivo de
recuperar bens desviados em detrimento dos credores, o que em muitos casos
demanda sofisticadas técnicas de asset tracing na busca e recuperação de patrimônio
indevidamente ocultado.
Tal procedimento já ocorre nos processos de falência há muito tempo e com
frequência, tanto com a desconsideração pontual para que um determinado bem (ou

conjunto de bens e direitos) seja reintegrado ao patrimônio da massa falida quanto
com a extensão dos efeitos da falência aos sócios (geralmente outras sociedades
integrantes de um mesmo grupo econômico).
Entretanto, embora a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica
seja comum e bem aceita na falência, nas recuperações judiciais se trata de medida
ainda rara e controversa e que tem gerado muita discussão no meio jurídico. Em parte,
pela proteção legal conferida ao devedor, com a suspensão de todas as ações e
execuções por 180 dias, prazo conhecido por stay period, que tem por objetivo conferir
estabilidade às negociações das dívidas do devedor. Mas o grande conflito gerado
entre os institutos ocorre quando a recuperanda já possui plano de recuperação
aprovado pelos credores e homologado pelo juízo, ocorrendo após a decisão pela
desconsideração.
2. MODELO DE PESQUISA
Conquanto seja usual a desconsideração da personalidade jurídica em regime
falimentar, o caso da MMX Sudeste Mineração S/A foi o primeiro em que o instituto foi
adotado em uma recuperação judicial.
Além do fato de ter sido o primeiro, o caso se mostra paradigmático e polêmico
por

outros

fatores:

(i)

possível

incompatibilidade

entre

os

institutos

(da

desconsideração e recuperacional); (ii) a decisão pela desconsideração ocorreu após
o plano de recuperação ter sido aprovado; (iii) questionamentos acerca da
competência do administrador judicial para proceder com os atos praticados (iv)
enorme repercussão, por ser de empresa que pertencia ao grupo EBX, do empresário
Eike Batista, que já foi ranqueado pela revista Fobes o mais rico do Brasil e o 27º do
mundo; (v) pelo volume de recursos desviados, resultando em um bloqueio de
aproximadamente R$ 800 milhões de titularidade de Thor Batista, filho de Eike; (vi)
entre outros.
Logo, o modelo de pesquisa predominante é o de “Estudo de Caso”, que tem
como objeto a recuperação judicial da MMX Sudeste Mineração S/A, escolhida pelo
potencial de fornecer lições empreendidas que possam orientar condutas futuras, no
sentido do que se deve ou não fazer.

3. PROBLEMAS E QUESITOS
Contextualização Fática
1. Quais os principais fatos que remontam o caso da recuperação judicial da
MMX? O que motivou a decisão pela DPJ da recuperanda? Quais as etapas
processuais e materiais percorridas que culminaram no bloqueio judicial de
recursos do acionista controlador?
A recuperação judicial da MMX Sudeste Mineração S/A, que tramita na 1ª vara
empresarial da comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, foi ajuizada em 16/10/2014,
sendo deferido seu processamento em 22/10/2014. Após regular procedimento, o
plano apresentado em assembleia geral de credores foi aprovado pelos credores em
28/08/2015 e homologado pelo juízo, sendo assim concedida a recuperação judicial à
empresa.
Sucede-se que, ao identificar indícios objetivos de fraude impetrada pelo
acionista controlador da companhia, o administrador judicial requereu a instauração
de incidente em segredo de justiça ex parte para investigação do mesmo. O juízo
recuperacional deferiu o processamento do incidente, instaurando-o em contraditório
diferido, para que diligências fossem requeridas pela administração judicial, com o fim
de apurar eventuais desvios de ativos da recuperanda, seus sócios, conselheiros,
diretores e demais componentes de seu corpo diretivo decisório.
O Administrador Judicial, ainda sob o amparo de decisão concedendo o
contraditório diferido, sigilo ex parte, e vislumbrando possível pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, prestou contas ao juízo da recuperação e
ao Ministério Público das atividades realizadas e informações obtidas e requereu a
contratação de corpo multidisciplinar de profissionais, o que foi deferido, em nada se
opondo o Ministério Público. Em face deste procedimento, o Administrador Judicial
propôs INCIDENTE DE DECONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, que
resultou na decisão de “bloqueio” de bens do acionista controlador da companhia,
fundamentada na ocorrência de desvio fraudulento de ativos em seu benefício.
Referencial Teórico-normativo

2. Quais são os mecanismos de responsabilização patrimonial (civil) dos
sócios e administradores disponíveis no direito falimentar brasileiro? Em
que contextos são aplicados e com quais finalidades?
a) Ações de responsabilidade (LRF, art. 82)
Responsabilidade primária
 Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade
limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida,
estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da
falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua
insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário
previsto no Código de Processo Civil.


§ 1o Prescreverá em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado
da sentença de encerramento da falência, a ação de responsabilização
prevista no caput deste artigo.



§ 2o O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes
interessadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus,
em quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da
ação de responsabilização.

b) Desconsideração da personalidade jurídica
Teoria Maior
 Código Civil, art. 50: Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
 Lei do “CADE” (Lei nº 12.529/2011), art. 34: A personalidade jurídica do
responsável

por

infração

da

ordem

econômica

poderá

ser

desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso
de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou
contrato social.

A desconsideração da personalidade jurídica, desse modo, é a exceção à regra
da separação entre a sociedade e seus sócios. Como adverte Jorge Lobo: “Essa regra
geral, em casos especialíssimos e em circunstâncias excepcionais, pode, todavia, ser
posta de lado pela aplicação da teoria da ‘disregard of legal entity’ ou ‘piercing the
corporate veil (EUA), da ‘lifting the corporate veil’ (Reino Unido), do ‘superamento dello
schermo dela personalità giuridica’ (Itália), do ‘abuso de la personalidad juridica’
(América

Latina),

do

‘levantamiento

del

velo

societario’

(Espanha),

da

‘desconsideração da personalidade jurídica’ (Brasil e Portugal)”
A Origem do instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica é
encontrada na jurisprudência anglo americana, no leading case Salomon vs. A.
Salomon & Co., de 1897. No julgamento, a Court of Appeal manteve a condenação
do sócio Aaron Salomon a responder pelas obrigações sociais em razão da confusão
patrimonial existente com a Salomon Co., embora a decisão tenha sido reformada
pela Câmara dos Lordes, posteriormente, ao manter a autonomia patrimonial da
pessoa jurídica e a exclusiva responsabilidade desta pelas dívidas sociais.
Teoria Subjetivista
Precursor Rolf Serick (Adotada por Rubens Requião): A teoria da
desconsideração da personalidade jurídica seria uma exceção à regra da autonomia
patrimonial. Ocorreria sempre que a pessoa jurídica fosse utilizada com intenção
fraudulenta pelos sócios para evitar a aplicação de determinadas normas jurídicas.
Como criação da lei, a personalidade seria atribuída pelo direito para a realização de
um fim. Se a personalidade não está sendo adequadamente utilizada, em razão da
intenção do agente, como nos casos de fraude ou abuso de direito, esse direito relativo
não poderia obstar a responsabilização dos sócios que, sob o véu da personalidade,
procuravam se esconder
Teoria Objetiva
Fábio Konder Comparato: Prescinde da demonstração do intuito fraudulento. A
desconsideração seria aplicável sempre que houvesse um desvio de função da
pessoa jurídica. Nos negócios interna corporis, é identificado notadamente pelo desvio
de poder e pela fraude à lei e, nos negócios externa corporis, na confusão patrimonial
entre o controlador e a sociedade controlada. A verdadeira função da personalidade
jurídica seria a criação de um “centro de interesses autônomo”. Se não estiver
presente, perderia o fundamento legal a atribuição da personalidade jurídica.

A redação do art. 50, do Código Civil de 2002, consagra a teoria objetiva da
desconsideração.
O abuso da personalidade jurídica caracteriza-se pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial e permite ao juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica
A redação do art. 50, do Código Civil de 2002, alterado em abril de 2019,
consagra a teoria objetiva da desconsideração e estabelece seus limites.
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que
os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa
da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos
de qualquer natureza.
§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato
entre os patrimônios, caracterizada por:
I - Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos
de descumprimento da autonomia patrimonial.
§ 3º O disposto no caput e nos § 1º e § 2º também se aplica à extensão das
obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de
que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da
finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” (NR)
Assim, somente em caráter excepcional podemos falar em desconsideração da
personalidade jurídica, nas hipóteses em que constatado (alegado e provado):
1- fraude à lei

2- desvio da personalidade jurídica da sociedade
3- confusão patrimonial
Para a teoria Maior, a simples insolvência patrimonial é insuficiente. A
insolvência econômica da pessoa jurídica pode ocorrer ainda que esta não seja
utilizada para finalidade diversa da qual foi concebida ou sem que os bens particulares
dos sócios tenham se confundido com os bens sociais. A teoria menor concebida pelo
Código de Defesa do Consumidor é aplicável apenas a este microssistema protetivo.
O abuso não interfere nos planos da existência ou validade da pessoa jurídica.
O contrato de organização celebrado entre os sócios permanece existente e não é
nulo ou anulável. Apenas a eficácia da própria pessoa jurídica relativa a determinada
atividade é afetada para permitir a responsabilização dos sócios ou administradores
intervenientes.
Não gera a responsabilização de todos os sócios ou administradores. Apenas aos
sócios e administradores que tenham abusivamente se utilizado da pessoa jurídica,
participado do ato, ou se beneficiado. Enunciado 7, da I Jornada de Direito Civil do
Conselho da Justiça Federal, “só se aplica a desconsideração da personalidade
jurídica quando houver a prática de ato irregular, e limitadamente, aos administradores
ou sócios que nela hajam incorrido”.
Responsabilidade solidária. Não há referência no art. 50, do Código Civil.
Solidariedade decorrente do art. 942, do Código Civil, ao prever que, na
responsabilidade extracontratual, se a violação do direito de outrem tiver mais de um
autor, todos responderão solidariamente e terão os bens sujeitos à reparação do dano
causado.
Responsabilidade subsidiária ou secundária. A responsabilidade é subsidiária
em relação à pessoa jurídica. Ainda que exija o abuso da utilização da pessoa jurídica,
é imprescindível a demonstração de que esta é um empecilho à satisfação dos
credores. O art. 596, do Código de Processo Civil, garante a esses o benefício de
ordem. O terceiro, sócio ou administrador, demandado pelo pagamento da dívida, tem
o direito a exigir que sejam primeiro excutidos os bens da sociedade.
A jurisprudência tem demonstrado que é desnecessário o ajuizamento de ação
autônoma para apurar a desconsideração da personalidade jurídica, o que vale para
o caso da falência, em que o tema pode ser analisado incidentalmente. O contraditório

e ampla defesa, no entanto, devem ser observados. Nesse sentido, há vários
precedentes do TJSP.
b) Extensão dos efeitos da falência (LRF, art. 81)
No direito argentino: Art. 165, da Lei 19.551/72: “la quiebra de una sociedad
importa la de toda a persona que, bajo la aparencia de la actuación de aquella, ha
effectivado de actos en su interés personal y despuesto de los bienes como si fueron
proprios, en fraude de los acreedores”.
Jorge Lobo alerta que nos casos em que o sócio ou acionista for pessoa jurídica,
o caminho não é o da decretação da falência ou extensão dos efeitos da falência, ao
menos quando ausentes os requisitos para tal, porque esse não é o escopo da teoria
da desconsideração, nem a finalidade do artigo 50 do Código Civil, mas “pura e
simplesmente coobrigá-la à completa e total reparação dos danos provocados ao
patrimônio de terceiros, uma vez que ‘se houve abuso da personalidade jurídica ou se
uma grave confusão patrimonial ocorreu o caso será de estender não a falência, mas
a responsabilidade patrimonial a quem conspurcou a autonomia da pessoa moral, com
base no art. 50, CC e sempre com o respeito do devido processo legal’, porquanto
não se trata de um ultrapassado enfoque positivista de respeito ao mandamento legal,
mas, precipuamente, de se entender a verdadeira razão de ser do instituto da
personalidade jurídica e da autonomia patrimonial e, por conseguinte, da aplicação
excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, que deve ser pontual,
transitória e específica, voltada ao caso concreto.
Ainda que doutrinariamente, alerte-se para a cautela quanto à efetiva extensão
dos efeitos da falência e que, em muitos casos, talvez pudessem se resolver a partir
da desconsideração da personalidade jurídica e responsabilização patrimonial do
sócio ou acionista responsável, na prática, nem sempre esse é o caminho seguido.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto da 3ª como da 4ª Turma, é
rica em precedentes que autorizam a extensão dos efeitos da falência para atingir
sociedades do mesmo grupo. Nesse sentido, veja-se o REsp 228357/SP e o REsp
331921/SP: “É firme a jurisprudência em proclamar a possibilidade de se levantar o
véu da pessoa jurídica no processo falimentar (...) para estender os efeitos da falência
às sociedades do mesmo grupo”.
Jorge Lobo, sintetiza a posição da jurisprudência do STJ ao dispor: “Embora
louvável o propósito de coibir abusos do controlador de grupo de sociedades de fato

ou de direito causadores de prejuízos a credores, impõe-se rever e discutir, com
profundidade, independência e espírito crítico, a orientação dominante da
jurisprudência, eis que existem dispositivos, repita-se, na Lei de Sociedade Anônima
e na Lei de Falência, que alcançam idênticos objetivos, sem ‘quebrar’ indevidamente,
sem previsão e amparo legal, nenhuma empresa do grupo econômico ao qual
pertença a sociedade falida, o que exige conhecer e dominar os pressupostos da
falência e o instituto da extensão da falência no Direito brasileiro e comparado e na
doutrina estrangeira”.
Novamente com Jorge Lobo, utiliza-se o conceito formulado por Héctor José
Miguens, citado por aquele: “Extensão da falência é um instituto de Direito concursal
de caráter excepcional, portanto, de interpretação estrita em todos os casos; uma
sanção com fins indenizatórios por força de uma conduta típica, antijurídica e
imputável ao devedor a título de dolo ou culpa; um meio de proteger os credores e um
‘remédio extremo’, que impõe ‘ao operadores do Direito que não a usem de maneira
ordinária, comum e frequente”.
A previsão da Lei n. 11.101/05 é oposta àquela encontrada no Decreto-Lei n.
7.661/45. O Decreto de 1945 previa, no artigo 5º: “Os sócios solidária e ilimitadamente
responsáveis pelas obrigações sociais não são atingidos pela falência da sociedade,
mas ficam sujeitos aos demais efeitos jurídicos que a sentença declaratória produza
em relação à sociedade falida. Aos mesmos sócios, na falta de disposição especial
desta lei, são extensivos todos os direitos e, sob as mesmas penas, todas as
obrigações que cabem ao devedor ou falido”.
A Lei de 2005, por sua vez, no artigo 81, dispõe: “A decisão que decreta a falência
da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência
destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à
sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se
assim o desejarem”.
Pelo dispositivo, a decretação da falência da sociedade automaticamente abrange
a falência dos sócios ilimitadamente responsáveis. Essa extensão independe da
fraude da utilização da personalidade jurídica e decorre simplesmente da existência
de impontualidade injustificada, execução frustrada ou ato de falência pela sociedade
empresária.
Como se vê, a lei anterior vedava, expressamente, a extensão da falência nos
casos de sociedades com sócios solidária e ilimitadamente responsáveis, ainda que

ficassem sujeitos aos demais efeitos da sentença declaratória. Já a Lei n. 11.101/05
traz previsão expressa no sentido de que há extensão da falência nesses casos,
disposição criticada pela doutrina, que entende que o caso seria de responsabilização
patrimonial e não extensão da falência a uma pessoa natural, no caso o sócio
ilimitadamente responsável.
Com o dispositivo, o legislador presumiu que em decorrência da falência da
sociedade, os sócios responsáveis ilimitadamente também estariam insolventes.
Presumiu-se que o sócio de responsabilidade ilimitada não teria condições de
satisfazer as obrigações sociais, pois não conseguiu evitar a quebra da sociedade.
É importante lembrar que temos dois mecanismos de responsabilização
patrimonial, sem a necessidade de extensão da falência. É o caso do artigo 246 da
Lei das SA e o artigo 82 da Lei n. 11.101/05.
“Art. 246 da LSA: A sociedade controladora será obrigada a reparar os danos que
causar à companhia por atos praticados com infração ao disposto nos artigos 116 e
117”.
“Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos
controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas
respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da
realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o
procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.
§ 1º Prescreverá em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da
sentença de encerramento da falência, a ação de responsabilização prevista no caput
deste artigo.
§ 2º O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes
interessadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus, em
quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da ação de
responsabilização”.
Grupo de Sociedades: A extensão da falência aos diversos integrantes do grupo,
para

essa

corrente

jurisprudencial,

nesse

caso

específico,

pressupõe

o

desenvolvimento de uma atividade conjunta. A excepcionalidade da extensão é
condicionada à demonstração de que “as diversas pessoas jurídicas do grupo
exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial” (STJ, ROMS
14168/SP, rel. Min. Nancy Andrighi). Pressupõe-se que a sociedade devedora atue
de modo a preservar não o interesse próprio, mas do grupo de fato em que inserida,

em aparente analogia à atuação de uma sociedade em comum, em que os sócios
integrantes respondem com os bens ilimitadamente pelas obrigações contraídas no
exercício da empresa.

3. Quais são os fundamentos legais para a adoção da DPJ? Quais são os
limites para sua aplicação?
O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica, oriunda da teoria
estadunidense denominada disregard doctrine, é o de evitar a manipulação
fraudulenta ou abusiva do instituto da autonomia patrimonial pertencente à uma
pessoa jurídica, ou seja, coibir o desvirtuamento da instituição no sentido de não ser
utilizada por seus sócios para causar prejuízo a terceiro. Busca-se com este
instrumento que os bens particulares dos sócios e dos administradores que
conduziram os atos fraudulentos ou abusivos respondam pela reparação dos danos
causados.
Como toda fraude é juridicamente perfeita, muitas vezes não pode ser provada
sem que se instale um processo investigativo com o intuito de comprovar ou não a
suspeita do ilícito. Para que esse processo atinja o seu resultado útil, que é o de não
apenas localizar, mas recuperar os ativos desviados e reintegrá-lo ao patrimônio da
devedora, a investigação tem de ser conduzida em segredo de justiça ex parte, caso
o contrário o investigado estará sempre um passo à frente do investigador. Portanto,
ao se identificar indícios objetivos de fraude, justifica-se a instauração de processo de
investigação em sigilo ex parte e em contraditório diferido, nos termos do artigo 189, I
do Código de Processo Civil, a fim de se levantar as provas da ilegalidade.
Comprovada a fraude, ainda em sigilo ex parte, justifica-se a instauração de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica e bloqueio dos bens dos fraudadores
com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, com fundamento nos artigos
50 do Código Civil: "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica"; nos artigos 133 c/c
300, do Código de Processo Civil que regulamenta o procedimento a ser adotado para
a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica; no artigo 82 da Lei

11.101/2005 que trata da responsabilização pessoal dos sócios de responsabilidade
limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida; no artigo 135
do Código Tributário Nacional que responsabiliza terceiros por obrigações tributárias
decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei; e no 889
da Consolidação das Leis do Trabalho que prevê que os incidentes das execuções na
Justiça do Trabalho serão regidos pelos preceitos que norteiam os processos
executivos fiscais.
Todos os dispositivos legais acima elencados podem ser utilizados a fim de
rastrear e atingir os bens dos dirigentes que cometeram o ilícito, no limite do montante
dos débitos totais da companhia, e com isso reparar os danos causados à empresa e
a seus credores. Ressalta-se apenas que, para tanto, o Código de Processo Civil traz
atualmente a regulamentação do incidente da desconsideração de personalidade
jurídica em seu artigo 133 e o mesmo poderá ser iniciado em qualquer fase do
processo.

4. Quais as diferenças entre se aplicar a DPJ na falência e na RJ? Porque sua
adoção na RJ gera controvérsias acerca da compatibilidade entre os
institutos (DPJ e RJ)? Qual foi a argumentação jurídica para a adoção da
DPJ no caso da MMX?
Diferentemente da falência, na recuperação judicial ainda há a figura do
acionista controlador ou Debtor in Posession (DIP) – como é chamado no direito norteamericano -, o que torna a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica
polêmica e discutível, pois uma vez deferido o processamento da RJ, todas as ações
e execuções contra a recuperando são suspensas. Como a desconsideração da
personalidade jurídica possui natureza de uma ação de cobrança contra a
recuperanda, há quem defenda que o procedimento fere os preceitos legais da
11.101/05. Embora o stay period previsto em lei seja de 180 dias, na prática é
comummente prorrogado até a aprovação do plano de recuperação judicial. E se
antes de aprovado o plano a desconsideração da personalidade jurídica é discutível,
após a aprovação do plano de recuperação judicial, contrato celebrado entre devedor
e credores, e com dívida novada, o ato se torno ainda mais polêmico e questionável.
O stay period e as açõe e execuções contra terceiros

O artigo 6º, parágrafo 4o da Lei de Recuperação Judicial d Falência dispõe que
o deferimento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e
execuções promovidas em face do devedor, isto é, da empresa em recuperação
judicial, pelo prazo de 180 dias, contados do seu deferimento. A doutrina denomina
tal período de stay period.
Por outro lado, o artigo 49, parágrafo 1º aduz que “os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso”. A combinação de tais artigos remete a conclusão
de que ainda que o crédito esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial, o credor
com garantia de terceiro (por exemplo: aval e fiança) pode executar o garantidor [1],
independentemente do stay period. Tal fato reafirma a autonomia da garantia pessoal
e da dívida assumida pelos devedores solidários.
Ressalta-se que deve ocorrer um diálogo entre a ação de execução em face
dos garantidores e a recuperação judicial para que sejam abatidos eventuais valores
recebidos do crédito devido pela empresa em recuperação judicial.
Portanto, Lei 11.101/2005: (i) concede o stay period somente para a empresa
em recuperação judicial; e (ii) resguarda a autonomia da garantia pessoal e da dívida
assumida pelos devedores solidários ao oferecer ao credor a possibilidade de
propositura de ação de execução para reaver eventual crédito garantido por sócios da
empresa em recuperação judicial sem que haja qualquer limitação, inclusive temporal.
O plano de recuperação judicial e suas implicações
O plano de recuperação é um dos pontos cruciais do processo de recuperação
judicial, justamente porque é nele que o devedor indica como pretende alcançar o
objetivo da lei e por meio de quais instrumentos isso será efetivado. O plano deve ser
viável, equitativo e justo e pautar-se na probidade e boa-fé. O devedor tem o dever de
demonstrar uma divisão equilibrada do ônus recuperacional, ou seja, de que os
sacrifícios que pretende impor aos seus credores irão atingi-lo na mesma proporção.
Nesse sentido a transparência do devedor é fundamental, ou seja, a adequada
divulgação de informações que permita aos credores conhecer e acompanhar sua
situação patrimonial, as causas da crise e seus responsáveis. Munidos desses dados,
os credores tem condições de monitorar a empresa durante o processo, negociar as
propostas do plano de recuperação e deliberar de maneira consciente e informada.

art. 59, que "O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem
prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei".
O controle de legalidade sobre os acordos realizados por empresas em
recuperação judicial, e seus credores, conforme o Plano de Recuperação submetido
à Assembleia Geral convocada especialmente para essa deliberação, tem gerado
muitas discussões nos últimos anos.
Essa matéria chegou ao STJ através do RESP 1.631.762-SP, em cujos autos
se discutia se o plano de recuperação era válido -- por supostamente conter
disposições negociais violadoras da lei 11.101/05. A Câmara julgadora reconheceu,
por unanimidade de votos, que no processo de recuperação judicial o plano aprovado
em Assembleia de Credores tem força contratual, somente podendo ser anulado
pelo Poder Judiciário em determinadas situações, mormente caso haja afronta a
dispositivos da lei que tratam da necessária observância de deliberação mínima por
classe de credores, observado o quórum deliberativo (art. 45 da LF) e na hipótese de
não pagamento de créditos trabalhistas nos prazos previstos expressamente na
referida lei (art. 54 da LF).
O Tribunal andou bem ao decidir nessa linha porque a lei pretendeu deixar às
partes interessadas, ou seja, devedor e credores, a possibilidade de viabilização do
plano conforme os meios que o devedor dispõe para se recuperar da crise financeira,
sendo facultado ao credor, mediante voto por classe, aceitar a proposta do devedor,
caso em que o plano deve ser homologado pelo juízo da recuperação. Somente nas
hipóteses em que houver violação ao comando dos artigos 45 e 54 da lei, reportados
anteriormente, é que o Poder Judiciário poderá, exercendo o controle estatal, rejeitar
o plano decretando sua ineficácia por violação de lei.
Entretanto, o Dr. Daniel Carnio Costa, juiz titular da vara de falências de São
Paulo, criou um método decisório com o objetivo de garantir maior segurança no
procedimento, intitulado de critério tetrafásico de controle judicial do plano de
recuperação judicial, que vem sendo utilizado amplamente por diversos tribunais no
Brasil. Ressalta-se neste ensaio, a segunda fase, na qual se impõe a verificação
da existência de vícios do negócio jurídico representado pela aprovação do
plano pelos credores em assembleia geral de credores. A natureza jurídica da
decisão dos credores em assembleia geral de credores é de negócio jurídico e,
portanto, cabe ao Poder Judiciário verificar se tal negócio jurídico está isento

de vícios de consentimento ou de vícios sociais. São eles: erro, dolo, coação,
estado de perigo, lesão, simulação ou fraude contra credores.
5. O que aconteceu na MMX pode ser considerada uma prática usual?
Não, se trata de um leading case. A prática é usual no regime falimentar, mas não no
recuperacional.
Conclusão propositiva
6. Quais os principais fatores que devem orientar a adoção da DPJ na RJ em
detrimento da convolação em falência (e extensão dos efeitos), como
solução jurídica adequada?
Há aqueles que defendam que a melhor decisão ou solução jurídica para casos
dessa natureza, como o da MMX Sudeste Mineradora S/A, seria a convolação da
recuperação judicial em falência - continuada ou não - com extensão dos efeitos aos
sócios, onde há arrecadação de todos os bens, incluindo os desviados, para
satisfação dos credores. Como apontado nas reflexões de Bruno Meyerhof Salama e
Fabio Crocco, a segunda presunção para decretação da falência prevista no art. 94
da LRF comtempla a prática de condutas fraudulentas ou notoriamente
prejudiciais aos interesses dos credores.
Ainda que a linha de argumentação que defenda a falência como solução seja
firme, tanto pelas supostas questões de incompatibilidade entre os institutos
(desconsideração e recuperação) como também pelo fator punitivo para as fraudes
ou os chamados atos de falência, não afasta a utilização do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica.
O principal argumento jurídico para sua aplicação reside justamente no
objetivo primordial da Lei de Recuperação Judicial (11.101/05), o de preservar a
atividade empresarial viável e os benefícios socioeconômicos que decorrem
dessa atividade.
A Constituição da República estabelece em seu artigo 5º, XXIII que “a
propriedade atenderá sua função social”. Assim, tendo em mente os ensinamentos de
Fábio Konder Comparato, se a propriedade dos meios de produção deve atender à
uma função social, o exercício da empresa, a atividade econômica organizada

também deverá atender à esta finalidade. A Constituição, através deste princípio
implícito, diz que o Estado deve tutelar por aqueles potencialmente afetados pelo
modo que a atividade empresarial é desenvolvida.
Fábio Ulhoa Coelho1 sintetizou o que seria a função social da empresa da
seguinte maneira: “A empresa cumpre a função social ao gerar empregos, tributos e
riqueza, ao contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural da
comunidade em que atua, de sua região ou do país, ao adotar práticas empresariais
sustentáveis visando à proteção do meio ambiente e ao respeitar os direitos dos
consumidores, desde que com estrita obediência às leis a que se encontra sujeita.”
Aqui há que se fazer uma separação entre a empresa e seus sócios e
dirigentes.
O fato dos sócios e administradores terem cometido atos ilícitos não significa,
necessariamente, que a empresa é uma organização criminosa, que perdeu sua
viabilidade e que deixou de ter valor socioeconômico. Vide o recente exemplo da
Petrobrás. Conquanto, não se pode punir a atividade viável, salutar e hígida pelo ilícito
cometido por seu corpo diretivo. Muitos argumentam que o pedido ou plano de
recuperação alicerçados em fraudes, invalidam o procedimento, e que, portanto, a
falência deveria ser a solução. Mas ao decretar a falência, há o risco de se punir a
empresa produtora de bens e serviços, geradora de empregos, recolhedora de
tributos, em outras palavras, interrompe-se o processo recuperacional imputando o
ônus pelo cometimento do ilícito à sociedade (incluindo os credores). Mesmo em se
tratando de falência continuada, onde a empresa permanece em atividade e
operacional, ainda que em regime falimentar, os danos são na maioria das vezes
irreparáveis, seja pela morosidade do processo, seja pelo descrédito e ou pela
deterioração de imagem. Salama e Crocco (2015, p. 415) ao tratarem da importância
da celeridade do procedimento de realização de ativos, chamam a atenção para a
rápida deterioração do valor de diversos ativos intangíveis, como as marcas e o fundo
de comércio, que “ocorre exponencialmente após a decretação da falência”. Essa
depreciação de valor decorre do fato de que esse evento (a decretação da falência)
representa um sinal muito negativo transmitido ao mercado.
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A fraude cometida não invalida a lei aplicada àquela sociedade que merece ser
preservada, pela função socioeconômica que exerce. Embora o procedimento tenha
sido fraudulento sob o ponto de vista dos dirigentes, permanece válido perante a
empresa, visando a sua manutenção. Portanto, ao adotar a desconsideração da
personalidade jurídica, como forma de reparação de danos causados aos credores e
a companhia, prestigia-se a recuperanda e o instituto recuperacional e pune-se os
fraudadores.
Ao abordarem sobre a responsabilização de sócios e administradores pelo
agravamento de crises econômico-financeiras de empresas (conhecido como
deepening insolvency na legislação americana), Bruno Meyerhof Salama e Fabio
Crocco salientam que esse tipo de responsabilização, embora tenha que ser evitada,
deve obrigatoriamente ocorrer para os casos de fraude e na correção de incentivos
oportunistas: “De modo que responsabilizar o empresário por uma situação outra
que não a fraude provada e demonstrada ou sem a real finalidade de corrigir
incentivos notoriamente oportunistas existentes na véspera da quebra (ou do
pedido de recuperação) é temerário e deve ser evitado. Isso é ainda mais verdadeiro
se considerarmos que no Brasil os incentivos perversos existentes pouco antes da
quebra são atenuados pelo fato de sócios e administradores temerem a (cada vez
mais provável) responsabilização pessoal decorrente de ampla utilização pelo
Poder Judiciário da teoria da desconsideração da personalidade jurídica e, mais
recentemente, da teoria da extensão dos efeitos da falência (Salama e Crocco,
2015, p. 410). Esse temor dos sócios e administradores da desconsideração para os
casos de falência, também deveria ocorrer para os casos de recuperação judicial, pela
adoção do instituto da desconsideração em processos recuperacionais, tanto nos
aspectos jurídicos quanto procedimentais.
Conquanto, faz-se importante destacar que a recuperação judicial deverá se
manter para os casos de empresas viáveis, quanto aos seus aspectos econômico,
social e legal. Em havendo casos de fraude que venha a inviabilizar a atividade de
forma irreversível, ainda que os ativos sejam recuperados, a empresa deverá ser
retirada do mercado com a convolação em falência.

7. O administrador judicial da recuperanda possui legitimidade para
contratação de profissionais para investigação do controlador e eventual

pedido de abertura de incidente para DPJ? Quais os pontos a favor e contra
à sua atuação na prática desses atos? Quais os riscos envolvidos e como
mitigá-los?
O limite de atuação do Administrador Judicial e, particularmente, sua
legitimação para praticar determinados atos em recuperações judiciais envolvendo
fraudes ainda passa por amadurecimento jurisprudencial e doutrinário.
O art. 22 da Lei 11.101/05 estabelece no inciso I quais são as funções em
comum do Administrador Judicial na recuperação judicial e na falência, no II descreve
aquelas que são exclusivas da recuperação e no III as específicas da falência.
Segundo Daniel Carnio Costa, o Administrador Judicial, seja na recuperação
judicial ou na falência, deve garantir que o procedimento de insolvência atinja seus
objetivos com eficiência: assim, na recuperação judicial, deve-se garantir a
preservação dos benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade
empresarial (geração de rendas, empregos, recolhimento de tributos, circulação de
produtos, serviços e riquezas) através da criação de um ambiente transparente e
de confiança, de modo a viabilizar a negociação entre credores e devedores de um
plano de recuperação da empresa em crise.
Já na falência, deve-se garantir os mesmos valores, mas através da venda da
empresa em bloco (preservando diretamente os empregos, rendas, tributos,
circulação de produtos, serviços e riquezas) ou por meio da venda de ativos –
permitindo que ativos vinculados à atividades improdutivas, passem a ser utilizados
no desenvolvimento de outras atividades empresarias geradoras daqueles mesmos
benefícios econômicos e sociais (COSTA, 2017).
Dentro dessa concepção, recuperação e falência devem atender à mesma
finalidade, ou seja, garantir os benefícios socioeconômicos inerentes à atividade
empresarial, percorrendo caminhos diferentes. O processo recuperacional no sentido
do soerguimento da empresa em crise, mas viável, e o falimentar pela liquidação
célere e maximizadora dos ativos da massa falida (empresas inviáveis).
Logo, o papel do Administrador Judicial, embora deva ser dirigido pelos
mesmos princípios em ambos os procedimentos, difere substancialmente na
recuperação e na falência. Na falência não há a figura do controlador da sociedade,
mas uma massa falida transferida aos credores, sob o controle estatal e representada
pelo Administrador Judicial. Já na recuperação, o acionista permanece no controle da

empresa em crise – chamado no Direito norte-americano de Debtor in Posession, ou
Devedor em Posse, no português – ficando o Administrador Judicial limitado à
fiscalização processual, material e do cumprimento do plano, exercendo função
semelhante a do auditor.
No inciso III do art. 22 da LRF, as alíneas “c”, “e”, “i”, “l” e “n” realçam o papel
de protagonista que o Administrador Judicial assume no regime falimentar: c)
relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida; e)
apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, contado da assinatura do termo de
compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e
circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a
responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 186
desta Lei; i) praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos
credores; l) praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar
a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação; n) representar a massa falida
em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão
previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores.
Veja que assumir a representação, apontar responsabilidades civis e penais,
pagar credores, cobrar dívidas e representar a massa em juízo são atividades
características de um verdadeiro gestor judicial e que, portanto, conferem claramente
ao Administrador Judicial maiores e objetivas atribuições no processo falimentar.
Especialmente, a responsabilidade do Administrador Judicial em apurar eventuais
fraudes e apontar a responsabilidade civil e penal daqueles que as engendraram, se
torna muito relevante considerando que várias falências no Brasil são fraudulentas.
Entretanto, embora a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica
seja comum e bem aceita na falência, nas recuperações judiciais se trata de medida
ainda rara e controversa e que tem gerado muita discussão no meio jurídico. Esses
embates emergem, dentre outras razões, acerca da legitimidade do Administrador
Judicial em agir em nome da recuperanda para requerer abertura de incidente de
investigação ex parte e, consequentemente, de desconsideração da personalidade
jurídica em regime recuperacional.
Não resta dúvidas de que o Administrador Judicial é o agente ou profissional
responsável e o mais apto para identificar e apurar eventuais indícios objetivos de
fraude cometidas em processos de insolvência. Afinal, é ele o encarregado de

fiscalizar as atividades e movimentações da devedora, como também o
cumprimento do plano de recuperação judicial.
A controvérsia surge justamente a partir do passo seguinte, se o Administrador
Judicial possui legitimidade para requerer a instauração de incidente de investigação
e consequente desconsideração da personalidade jurídica. Como esse tipo de
procedimento ocorre em sigilo ex parte e em contraditório diferido, pelos motivos já
descritos anteriormente, o Administrador Judicial negocia honorários e contrata
advogados especializados em rastreamento de ativos sem que haja a prévia
concordância dos credores da recuperanda ou da massa falida.
Em casos de falência, é certo que o Administrador Judicial possui, ainda que
sob autorização do juízo, legitimidade ordinária para propor tais incidentes, uma vez
que de acordo com a letra expressa da lei, é ele o representante judicial da massa
falida. Isto posto, o único ato que foge à regra geral na falência, é a contratação de
profissionais especializados para rastrear os ativos, sem que haja a aprovação dos
credores da massa, conforme determina o inciso III, art. 22, alínea “n” da lei de
falências: representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário,
advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo
Comitê de Credores. O juízo falimentar autoriza o Administrador Judicial a negociar
a remuneração e contratar com esses profissionais, em uma situação de
excepcionalidade, com vistas ao resultado útil do processo, ou seja, a efetiva
localização e reintegração dos ativos desviados ao patrimônio da massa.
Ocorre que na recuperação judicial, o Administrador Judicial não exerce o papel
de representante legal da recuperanda, que permanece representada pelos seus
dirigentes, acionistas e ou administradores. E, portanto, não possui legitimação
ordinária para agir em nome da devedora (terceiro) e propor os incidentes processuais
necessários a recuperação dos ativos.

Nesse caso, como se trata de uma

investigação dos próprios acionistas e administradores da empresa que engendraram
a fraude, sucede a interrogação sobre quem estaria imbuído de independência
(imparcialidade) e legitimação ordinária para o cumprimento desses atos. Há aqueles
que defendam que o Ministério Público (MP) seria o órgão mais adequado para
assumir esse papel. Mas na prática, há um alto risco de ineficácia, uma vez que o MP
não possui o dinamismo e a velocidade que o procedimento requer. Outros sugerem
a nomeação de um gestor judicial para assumir a gestão da devedora e que por força
de suas atribuições estaria legitimado ordinariamente para agir em nome da

recuperanda. Porém, a nomeação de um gestor judicial, prevista no art. 65 da Lei
11.101/05, implica no afastamento dos atuais administradores da empresa, tratada no
art. 64. A decisão de afastamento dos dirigentes pelo juízo é muito delicada sob o
ponto de vista da continuidade da empresa, que poderá ficar desprovida de comando
experiente e tecnicamente qualificado. Via de regra o magistrado procura evitar esse
tipo de decisão sob pena de chamar a responsabilidade para si, vindo a adotar a
medida somente em casos de extrema necessidade. Além disso, a escolha do gestor
judicial não cabe ao juízo recuperacional, mas sim aos credores concursais, que
deliberam sobre a questão em assembleia geral (AGC). Enquanto a AGC não ocorre,
o Administrador Judicial, que usualmente não possui competências de gestão,
assume interinamente as funções de gestor (art. 65, §1º da Lei 11.101/05), o que pode
tornar a medida ainda mais comprometedora à continuidade do negócio.
Jorge Lobo³, ressalta que “para boa aplicação da lei deve haver ponderação
de fins e princípios, sempre tendo em vista que a solução do conflito em si será
casuística, condicionada pelas alternativas que se apresentem como hábeis para a
solução do problema. Deverá o juiz sempre ter em vista, com a orientação
principiológica, a prioridade que a lei estabeleceu para a ‘manutenção da fonte
produtora’, ou seja, recuperação da empresa”.
E ainda, para conceder uma antecipação de tutela (que nada mais é do que
reconhecer/conceder um direito temporariamente a uma das partes do processo até
que haja uma decisão final), o magistrado precisa estar convencido que há o
periculum in mora e o fumus boni iuris, que em latim significam "perigo na
demora" e "fumaça do bom direito" respectivamente. O Periculum in mora significa
que se o magistrado não conceder aquele direito temporariamente, mais tarde pode
já ser tarde demais pois os danos causados pela sua não concessão serão
irreversíveis ou de difícil reparação. Já a fumaça do bom direito é derivada da
expressão, "onde há fumaça, há fogo", que significa que todos os indícios levam a
crer que a pessoa que requer o direito temporário realmente terá direito a ele de forma
permanente quando a causa for julgada de forma definitiva (FOLHA ONLINE, 2007).
O Administrador Judicial, em sua função de fiscalizador e auxiliar do juiz, deve
assegurar a transparência do processo recuperacional. Por outro lado, os dirigentes
da recuperanda devem estar comprometidos com a verdade e com o princípio da
lealdade processual.

Faz parte do direito de defesa da empresa em recuperação a recomposição de
seu patrimônio, adulterado por fraude. Patrimônio este que, numa segunda instância,
pertence aos credores, que concordaram com altos deságios em seus créditos, sem
que tivessem ciência da real disponibilidade de recursos da devedora.
Destarte, ainda que não haja previsão legal, conclui-se razoável que o juízo
recuperacional outorgue ao Administrador Judicial legitimidade extraordinária para
que haja na defesa da recuperanda e de seus credores, a fim de se atingir o resultado
útil do processo. Para que ao identificar e apurar indícios objetivos de fraude, possa
diligenciar na sua plenitude, em nome da recuperanda, com o fim de que o patrimônio
ocultado da empresa seja disponível. Requerendo a abertura de incidentes para a
produção antecipada de provas ex parte, sem ciência da parte contrária,
desconsideração da personalidade jurídica, responsabilização civil e antecipação de
tutela de bloqueio de bens dos fraudadores para atingir aquele patrimônio até o limite
dos débitos da recuperanda.
Por se tratar de matéria de interesse público e em conformidade com o objetivo
central da lei 11.101/05, o de preservação da atividade empresarial viável e dos
benefícios que decorrem dessa atividade, pela fumaça do bom direito e pelo perículo
em mora, o Administrador Judicial requer ao juízo a antecipação da tutela jurisdicional,
de natureza cautelar, para que o patrimônio não seja dilapidado. Portanto, ao adotar
com eficácia a desconsideração da personalidade jurídica, como forma de reparação
de danos causados a companhia e aos credores, prestigia-se a recuperanda e o
instituto recuperacional e pune-se os fraudadores.
Para que se recomende uma conduta adequada para os casos em que se
justifique conceder ao Administrador Judicial legitimidade extraordinária para requerer
a desconsideração da personalidade jurídica de empresas em recuperação judicial,
deve-se ouvir o MP, por se tratar de medida excepcional e intervencionista. Vide o
exemplo do caso da recuperação judicial da MMX Sudeste S/A, em que o MP foi
consultado a respeito da medida e em nada se opôs.

8. Qual a recomendação de conduta ao juízo recuperacional para os casos em
que ocorre a DPJ e os ativos são recuperados antes da aprovação do plano
de recuperação? E para os casos que isso ocorre após a aprovação do
plano?

Para que se recomende uma conduta adequada ao juízo recuperacional para os
casos em que se justifique decisão pela desconsideração da personalidade jurídica
de empresas em recuperação judicial, deve-se considerar o fator temporal da decisão.
Se a desconsideração da personalidade jurídica e a recuperação dos ativos desviados
ocorrerem antes da aprovação do plano, a proposta da recuperanda deve estar
coerente com a disponibilidade de ativos para fazer frente às suas obrigações,
adequando ou até mesmo eliminando os deságios, implícitos e explícitos. Caso a
desconsideração da personalidade jurídica ocorra após o plano já aprovado e
homologado, o juízo recuperacional deverá invalidar o contrato estabelecido e por
consequência a novação da dívida e convocar uma nova Assembleia Geral de
Credores para deliberar sobre um novo plano, coerente com a disponibilidade de
recursos pós recuperação de ativos. Pois, embora o plano original tenha sido
aprovado, os credores somente concordaram e acordaram com as condições de
pagamento propostas pela recuperanda, que na maioria dos casos envolvem altos
descontos, porque não detinham a informação correta sobre as reais disponibilidades
da devedora, dada a ocultação patrimonial impetrara por seus dirigentes.

9. Em que circunstâncias é recomendável o afastamento dos acionistas e ou
administradores que engendraram a fraude? Como proceder? Quais as
vantagens e desvantagens?
Em ambos os casos, seja antes ou depois da aprovação do plano de
recuperação judicial, em que a desconsideração da personalidade jurídica for
aplicada, há que se falar em afastamento dos acionistas e administradores envolvidos
na fraude engendrada.
Os incisos I à IV do Artigo 64 da Lei 11.101/05 e que aponta as hipóteses de
afastamento na gestão da empresa quando o administrador:
I – houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado
por crime cometido em Recuperação Judicial ou falência anteriores
ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem
econômica previstos na legislação vigente;
II – houver indícios veementes de ter cometido crime previsto nesta
Lei;

III – houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os
interesses de seus credores;
IV – houver praticado qualquer das seguintes condutas:
a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação a
sua situação patrimonial;
b) efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, em
relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das
operações e a outras circunstancias análogas;
c) descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações
prejudiciais ao seu funcionamento regular;
d) simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o
inciso III do caput do art. 51 desta Lei, sem relevante razão de direito
ou amparo de decisão judicial;
V – negar-se a prestar informações solicitadas pelo Administrador
Judicial ou pelos demais membros do Comitê̂;
VI – tiver seu afastamento previsto no plano de Recuperação Judicial.
Diante da gravidade dos atos relacionados no artigo 64, a destituição poderá
ser realizada de ofício pelo juízo da recuperação judicial2, ocasião em que o
Administrador Judicial assume a gestão interinamente, até que os credores deliberem
pela escolha de um gestor judicial podendo ser uma empresa especializada. Essa
deliberação pode ocorrer na própria assembleia geral de credores em que se vota o
plano de recuperação judicial ou em assembleia marcada para esse fim
Art. 65. Quando do afastamento do devedor, nas hipóteses previstas
no art. 64 desta Lei, o juiz convocará a assembleia-geral de credores
para deliberar sobre o nome do gestor judicial que assumirá a
administração das atividades do devedor, aplicando-se lhe, no que
couber,

todas

as

normas

sobre

deveres,

impedimentos

e

remuneração do Administrador Judicial.

2

Sobre o tema, Manuel Justino ensina que “logo na decisão do art. 52 já será possível a substituição. Nem seria
de se imaginar que houvesse necessidade de se esperar a fase do art. 58, pois, se já houver comprovação dessa
situação prevista nos incisos, impõe-se o imediato afastamento da direção da empresa devedora, até para que
não se conceda tempo para a produção de maiores prejuízos”. (Manoel Justino Bezerra Filho. Lei de Recuperação
de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005 comentada artigo por artigo. Terceira edição em livro eletrônico. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, item nove dos comentários ao artigo 129)

§ 1º O Administrador Judicial exercerá as funções de gestor enquanto
a assembleia-geral não deliberar sobre a escolha deste.
Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à integridade dos atos de
administração em favor da preservação da empresa e dos interesses dos próprios
credores, de modo que, uma vez verificado o cometimento de tais atos, o juiz destituirá
o administrador ou sócio controlador, que será substituído na forma prevista nos atos
constitutivos da recuperanda3, do plano de Recuperação Judicial ou ainda conforme
os artigos 64 da Lei 11.101/05.
Mas, em que pese a previsão legal, existem circunstâncias em que a
substituição do administrador consoante atos constitutivos da devedora ou conforme
plano de Recuperação Judicial nem sempre é a opção que melhor reflete os
propósitos da norma. A título exemplificativo, quando os atos constitutivos ou o plano
de recuperação determinam a substituição em favor de um ente familiar ou pessoa
diretamente ligada e/ou subordinada ao administrador afastado, ou mesmo na
ausência de tal disposição, a boa prática sugere a possibilidade da nomeação de um
gestor experiente e especializado no segmento de atuação da empresa, sob pena de
comprometer os resultados e até mesmo a continuidade da atividade.
Relativamente ao disposto no § 1º do art. 65 da Lei 11.101/05, o qual
determina que no interregno temporal entre o afastamento do administrador/devedor
e a realização da Assembleia Geral de Credores o Administrador Judicial exercerá as
funções de gestor, a prática também fornece solução distinta da prevista. Isso porque,
diante do dever do Administrador Judicial de fiscalizar a gestão da empresa, a
concentração dos poderes pode dificultar sobremaneira a condução do procedimento
recuperacional ou a própria administração da empresa, sendo igualmente útil a
nomeação de um gestor provisório que poderá dedicar-se aos assuntos do mercado
em que está inserida a recuperanda, mantendo-se a atenta fiscalização de seus
passos pelos credores, Ministério Público e Administrador Judicial.

3

Ressalve-se que, inobstante os artigos 64 e 65 façam referência expressa ao eventual afastamento do devedor,
a melhor interpretação é que, “em vez do devedor, deve-se ler sócio controlador” Comentários ao art. 64 In:
Comentários à lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 308.
Ainda sobre o tema, Renata Weingrill Lancellotti e Eduardo Secchi Munhoz ensinam que “Com o afastamento do
devedor - leia-se controlador em sociedades de sociedade limitada -, o juiz convocará a Assembleia Geral de
Credores, de acordo com o quórum da maioria dos créditos presentes, independentemente da divisão de classes,
para deliberar sobre o nome do gestor judicial, que passa a gerir os negócios do devedor, exercendo prerrogativas
no plano interno da sociedade, sem prejudicar os minoritários” (In Governança Corporativa na Recuperação
Judicial, Ed. Elsevier, 2010, p. 184).

4. RELEVÂNCIA PRÁTICA, CARÁTER INOVADOR E POTENCIAL DE
IMPACTO
Este trabalho apresenta relevância prática na medida em que contribuirá para
a atuação do Judiciário e meio jurídico em casos de recuperações judiciais que
envolvem fraudes, abusos e ou desvios cometidos pelo corpo diretivo (acionistas e
administradores) da recuperanda. Esta pesquisa pretende lançar luz sobre questões
controversas acerca da compatibilidade entre os institutos recuperacional e da
desconsideração da personalidade jurídica com o objetivo de encontrar respostas,
resolver impasses e propor solução jurídica adequada, além de regras de conduta aos
atores do processo (juiz, administrador judicial, advogados, etc.) para casos dessa
natureza. Seu caráter inovador reside no fato de abordar um tema ainda pouco
explorado e que necessita de amadurecimento tanto em termos jurídicos quanto
práticos. A decisão pela desconsideração da MMX Sudeste Mineração S/A,
reconhecida como a primeira em uma recuperação judicial, ocorreu em maio de 2017,
há pouco mais de 3 anos; sendo que a decisão que bloqueou os recursos do acionista
ocorreu em março deste ano, há aproximadamente 5 meses. Trata-se, portanto, de
um caso recente e que tem gerado muitos debates, discussões e controvérsias, e que,
até onde se tem notícia, ainda não foi alvo de um trabalho de pesquisa jurídica, seja
profissional ou acadêmica.
O trabalho possui alto potencial de impacto pois servirá como material de
consulta para juízes, promotores de justiça, administradores judiciais, advogados de
devedores, de credores e rastreadores de ativos que venham a se deparar com
recuperações judiciais que envolvem fraudes. Contribuirá para a construção
jurisprudencial e consequente segurança jurídica acerca do tema, ao passo que as
medidas e práticas recomendadas são adotadas pelos atores de processos
recuperacionais, com destaque para o juiz e o administrador judicial. No longo prazo
o trabalho visa contribuir para melhorar o sistema de insolvência nacional e combater
a fraude e corrupção, ou seja: (i) para que o instituto da recuperação judicial seja
utilizado com o fim para o qual foi criado, a recuperação da empresa, e não como um
instrumento para fraudar credores e (ii) para alterar o comportamento dos fraudadores
(no caso acionistas e administradores), partindo da premissa que o crime aquisitivo
(fraude e corrupção) ocorre em razão de um incentivo, o ganho financeiro. Ao remover

o ganho financeiro, remove-se o incentivo. Portanto a longo prazo, altera-se o
comportamento da comunidade empresarial, tornando-a mais justa e saudável.
5. FONTES E MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO
Contextualização Fática
 Fontes de Pesquisa: processo de recuperação judicial da MMX e entrevistas com
os atores do caso.
 Formas de Acesso: processo capa a capa enviado pelo administrador judicial.
Reuniões presenciais e ou por conferência (possuo contato direto com todos os
atores do caso)
Referencial Teórico-normativo
 Fontes de Pesquisa: enunciado do Conselho da Justiça Federal (CJF), doutrina
nacional, decisões judiciais, código civil, novo código de processo civil, lei
11.101/05, livros e artigos.
 Formas de Acesso: prioritariamente internet e livros físicos (emprestados e
próprios)
Abordagem analítica
 Fontes de Pesquisa: doutrina e legislação estrangeira, discussões e enquetes
com autoridades nacionais em matéria de recuperação judicial e desconsideração
da personalidade jurídica.
 Formas de Acesso: Internet. Reuniões presenciais e ou por conferência.
Conclusão propositiva
 Fontes de Pesquisa: doutrina nacional, decisões judiciais, lei 11.101/05, livros,
artigos, doutrina e legislação estrangeira, discussões e enquetes com autoridades
nacionais

em

matéria

de

recuperação

judicial

e

desconsideração

da

personalidade jurídica.
 Formas de Acesso: internet, livros físicos, reuniões presenciais e ou por
conferência
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