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1. Tema, contexto, objetivos e delimitação de escopo

O presente projeto de pesquisa busca explorar as relações jurídicas entre sociedades privadas
em recuperação judicial e credores públicos, principalmente no tocante ao tratamento a ser conferido
à tais créditos públicos (sejam eles de natureza tributária ou não) no âmbito do processo de recuperação
judicial, buscando a interpretação das melhores práticas de direito, visando o equilíbrio social entre o
soerguimento da empresa em dificuldades financeiras e econômicas e a reestruturação das dívidas para
com o ente da administração pública, visando o adimplemento dos créditos públicos.

A dissertação abordará o tratamento conferido aos créditos públicos nos processos de
recuperação judicial da empresa devedora. Créditos públicos podem ter natureza tributária ou não. A
análise da diferença entre os tipos de créditos anteriormente citados é matéria essencial para o estudo
ora proposto. Estuaremos, portanto, a diferença entre tributos, impostos, taxas, contribuições sociais,
contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, multas “tributárias”, multas decorrentes de
processos de fiscalização por órgãos públicos e agências regulatórias, indenizações por danos
ambientais, bem como ao consumidor, e créditos decorrente de acordos de leniência.. Incluem-se
também na análise as obrigações “acessórias” impostas pela agência reguladora a empresas que atuam
em setores regulados.

Para tanto, a concentração e o desenvolvimento do presente projeto de pesquisa, dar-se-á no
âmbito do estudo do caso concreto de maior relevância nacional, qual seja, a recuperação judicial do
Grupo Oi, à luz das relações havidas entre as Recuperandas e a agência reguladora do setor de
telecomunicações – Agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
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2. Justificativa da relevância prática e do potencial inovador
A experiência demonstra que, em geral, as empresas que se encontram em recuperação judicial
acabam por deixar de cumprir várias obrigações para com órgãos públicos. Tais obrigações vão desde
descumprimento de obrigações acessórias, até o não recolhimento de tributos e outras obrigações
pecuniárias, sob o argumento de que tais valores são “menos importantes” do que a folha de salário e
a compra de matéria prima.
Daí a relevância em se descrever a disciplina legal e jurisprudencial do tratamento dispensado
aos créditos públicos na recuperação judicial, uma vez que não parece haver consenso jurisprudencial
e doutrinária quanto ao tema.
No entanto, com frequência a existência de créditos públicos, dada a sua relevância, é decisiva
para o desenrolar dos processos de recuperação de empresas. De um lado, situa-se o interesse público
a ser tutelado cuja intensidade se acentua ou atenua conforme seja a natureza do crédito. De outro,
encontra-se o interesse na recuperação da empresa, que pressupõe que se encontre adequada solução
para o endividamento com entes públicos.
Nesse sentido, todos os envolvidos no processo de recuperação judicial (devedora, credora, e
a própria sociedade) na maioria das vezes, acabam sendo frustrados, eis que a administração pública,
obtêm maiores e mais rápidos benefícios do que os demais credores. A ausência de sistematização da
disciplina normativa a ser dispensada a créditos públicos em processos de RJ gera insegurança jurídica
para todos os atores dos processos de recuperação judicial.
A apresentação de soluções para garantir a continuidade das atividades empresariais, bem
como do adimplemento dos valores relativos aos tributos ao fisco, buscando a divisão equilibrada do
ônus, garantindo, desta feita, a função social tanto da empresa, quanto do fisco.
O estudo aprofundado do caso concreto demonstrará as soluções apresentadas em relação aos
créditos anteriormente citados, bem como permitirá o “novo” enfrentamento de tais questões, buscado
“a construção da solução adequada e a compreensão do cenário mais amplo do litígio, pressupõe o
manejo de saberes que transcendem o campo estrito do direito”1.
Não é demais rememorar a importância do caso ora em estudo. A recuperação judicial do
Grupo Oi é sem sombra de dúvidas o maior processo de nossa história. O valor do passivo declarado
ultrapassa R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco bilhões de Reais); são gerados mais de 138 mil postos
de trabalho e a função social das empresas também é demonstrada pelas atividades de telecomunicação
por elas exercidas em praticamente todo o território nacional.

1
Engler Pinto Junior, Mário, in Pesquisa Jurídica no Mestrado Profissional, Revista Direito GV, volume 14, nº 1,
São Paulo, página 27.
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Portanto, a relevância prática do caso em apreço justifica-se pelo fato de que parte significativa
das empresas em recuperação judicial possuem passivo junto ao ente público e quedam inertes na
busca da equalização desse passivo, sendo que tais empresas apresentam o plano de reestruturação da
dívida privada, quita “em tese” tais dívida privadas, mas, acabam fadadas ao fracasso devido ao
elevado passivo fiscal que não recebeu o tratamento adequado no momento oportuno, gerando um
prejuízo à sociedade pela perda da atividade empresarial e de todos os benefícios oriundos de sua
função social, bem como pela agressividade da cobrança por parte da Administração Pública que,
muitas vezes, coloca em risco a manutenção da atividade empresarial por buscar a satisfação de seu
crédito de forma mais gravosa sem considerar os interesses que permeiam o concurso de credores
estabelecido pela recuperação judicial.
3. Familiaridade com objeto da pesquisa
Este pesquisador tem envolvimento direto com as áreas de concentração do projeto de pesquisa
proposto, na medida em que atua como advogado na seara tributária, bem como em recuperações
judiciais e falências, no exercício da advocacia no âmbito nacional. Além disso, também exerce a
administração judicial em casos de expressão nacional e internacional, lidando diretamente com
litígios na seara tributária e regulatória.
Conforme dito, pela direta atuação em processos de recuperação judicial e falência, este
pesquisador se depara, regularmente, com o desequilíbrio na forma de cobrança e recebimento de
créditos por parte das Fazendas Públicas em face aos créditos privados.
Os credores privados (com exceção àqueles previstos no art. 49 da LRF), eis que seu crédito
está sujeito aos efeitos dos processos de recuperação judicial, não podem ferir o concurso de credores,
devendo receber seus créditos na forma do plano de recuperação aprovado e homologado. Já as
fazendas públicas, não medem esforços para lograr receber seus créditos, lançando mão de todos os
meios jurídicos para tanto, como por exemplo, bloqueio “on-line” das contas bancárias, leilões de bens
e etc, isso porque, as ações de execução fiscal (veículo processual utilizado para cobrança de créditos
públicos, sejam tributários ou não), não são suspensas pelo deferimento do processamento da
recuperação judicial.
Essa experiência é bastante útil para repensar as relações entre as recuperandas e a
Administração Pública, no tocante a cobrança dos créditos públicos, bem como a relativização de
exigências, como por exemplo, apresentação de certidões negativas para participar de certames e
licitações.
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4. modelo de pesquisa
O modelo de pesquisa será realizado mediante a modalidade de estudo do caso concreto da
recuperação judicial do Grupo Oi, no tocante as relações processuais e extraprocessuais com a Agencia
Nacional de Telecomunicações – ANATEL, a classificação concursal dos créditos relacionados à
ANATEL, buscando identificar, de forma bastante clara, o tratamento que lhes foram conferidos, o
que permitirá verificar quais as questões mais relevantes e soluções encontradas pelos atores de tal
processo.
Importante destacar que o caso em estudo tramita perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001.
5. Quesitos
a. Quais os motivos que levaram ao pedido de recuperação judicial do Grupo Oi?
b. Qual a relação existente entre o Grupo Oi e a ANATEL?
c. O fato das atividades de telecomunicação serem reguladas por uma agência
governamental é empecilho ao pedido de recuperação judicial?
d. O pedido de recuperação demandou algum tipo de medida cautelar ante a eventual risco
à continuidade das atividades das recuperandas?
e. Qual a relevância dos créditos da ANATEL em relação à crise econômico-financeira
das recuperandas?
f. Em que consiste e qual a natureza jurídica dos créditos da ANATEL?
g. Como as recuperandas classificaram os créditos da ANATEL em sua lista de credores?
h. Tal classificação sofreu divergência?
i. Em caso positivo, quais os argumentos da ANATEL para alteração e reclassificação de
seus créditos?
j. Os créditos públicos devem ser sujeitos aos efeitos da recuperação judicial?
k. Qual foi a argumentação do administrador judicial quando da formação do quadro de
credores?
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l. Qual justificativa para o tratamento diferenciado (classificação de créditos), na
recuperação judicial (não concursais) e na falência (concursais)?
m. Quando o legislador determinou que os tributos não estão sujeitos, deixou de
especificar se os consectários legais também estariam sujeitos. Qual o tratamento
adequado para além do conceito de tributo?

n. Se tais consectários estiverem sujeitos, como seriam classificados? Há direito a voto
em Assembleia Geral de Credores? Como seria a participação da Administração
Pública na Assembleia Geral de Credores?

o. Pela natureza jurídica dos créditos públicos, o credor poderá tornar-se “credor
aderente”?

p. Ante a função social da empresa, a Administração Pública poderia votar pela quebra
das recuperandas?

q. Tal matéria é de competência do juízo de recuperação judicial? Ou seja, o juízo da
recuperação judicial pode tratar de matéria de direito público para conceder
parcelamento mais benéfico às empresas em recuperação judicial?

r. O Poder Judiciário pode afastar a exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND),
para que uma empresa em recuperação judicial participe de licitações e certames
públicos?

6. Fontes de pesquisa e forma de acesso
•

Estudo do caso;

•

Experiência pessoal;

•

Jurisprudências dissonantes;

•

Revistas Jurídicas; e

•

Doutrinas nacionais e internacionais.
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