
RACIONALIDADE ECONÔMICA DO
DIREITO FALIMENTAR: 
Abordagem institucional



Não se pode pensar a empresa de forma
isolada. (...) A empresa "é", ela "age" e atua"
(Paula Forgioni)

MERCADO E TEIA
CONTRATUAL

Empresa 

O conceito de firma, não seria mais apenas aquele espaço
para transformações de um produto, mas sim, também
espaço hábil para a coordenação de ações dos agentes
econômicos alternativo ao mercado. Foco central para esta
concepção de firma como um verdadeiro nexo ou feixe
de contratos através dos quais os participantes se
compõem em ‘’transações’’ uns com os outros. 

A firma, neste sentido, podemos dizer, é um agente
subscritor de uma vasta gama de arranjos contratuais com
todos os participantes de sua vida empresarial, a começar
pelos contratos com os demais sócios, passando pelos
contratos com seus fornecedores, clientes, indo até os
contratos com operários e estabelecendo contratos de
credito para financiamento dos fundos da empresa’’.



Empresário

No processo de tomada de decisão, o
agente econômico responde a incentivos,
ou seja, a estímulos para conduzir de uma
ou de outra forma.

RACIONALIDADE

ESCOPO DO
LUCRO

BUSCA DO
AUTOINTERESSE



Por que o
Estado se
preocupa
com a
falência ?

“caso haja problemas crônicos na atividade ou na
administração da empresa, de modo a inviabilizar sua
recuperação, o Estado deve promover de forma rápida
e eficiente sua retirada do mercado, a fim de evitar a
potencialização dos problemas e o agravamento da
situação dos que negociam com pessoas ou sociedades
com dificuldades insanáveis na condução do negócio” –
Princípio da Retirada do mercado de sociedades ou
empresários não recuperáveis e Princípio da
Maximização dos Ativos do Falido (Ramez Tebet)



Sistema Legal de Insolvência e
Economia

Do ponto de vista econômico, a legislação
falimentar tem como objetivo criar
condições para que situações de
insolvência tenham soluções previsíveis,
céleres e transparentes, de modo que o
ativos, tangíveis e intangíveis, sejam
preservados e continuem cumprindo sua
função social.

Busca-se minimizar os impactos de
insolvências individuais sobre a economia
como um todo e, com isso, limitar prejuízos
gerais e particulares. 



O que a lei falimentar deve
buscar ?

Soluções que gerem o melhor resultado possível para todas as partes
envolvidas, às empresas e seus credores (fornecedores, trabalhadores e
instituições financeiras), seja para: 

a. Recuperação da empresa e, consequentemente, ao negócio;

b. Preservação do negócio sob a administração de um novo gestor ou;

c. Extinção do negócio, com a realização dos ativos individualmente.



As empresas e seus gestores tomam suas decisões em um ambiente de
incerteza, pois os contratos são incompletos e há assimetria de
informação. 

O marco legal falimentar funciona como um minimizador dos impactos
dessas incertezas, pois sinaliza aos agentes a forma como serão
resolvidos alguns conflitos quando a empresa é levada a uma situação de
insolvência.

Logo, a depender da natureza da legislação falimentar, as empresas
seguirão estratégias de maior ou menor risco.

MERCADO = INCERTEZA



Cenário 1

Estimulo a manutenção da
empresa

Se o arcabouço legal estimular a manutenção de
empresas inviaveis ou permitir que os admnistradores
preservem seu patrimonio depois da falencia, esses
gestores implementarão projetos e investimentos sem
cuidados para se precaver de uma possibilidade de
fracasso. 

Esse cenário é ineficiente do ponto de vista econômico,
pois implica em perda de valor, perda de bem-estar,
incentivo a quebra contratual, desrespeito aos direitos de
propriedade e de execução de garantias, além de piorar
as condições de crédito para toda a economia, pois o
maior risco dos negócios diminui a perspectiva de
recuperação de empréstimos. 



Por outro lado, se a legislação falimentar tender em
excesso aos credores, a aversão ao risco dos
empreendedores será maior, prejudicando a realização de
investimentos rentáveis, inviabilizando o aproveitamento
de oportunidades e comprometendo a geração de
emprego e renda. 

Assim, haveria um incentivo para a liquidação de
empresas, o que anula tentativas de reestruturação de
daqueles negócios viáveis. 

Cenário 2

Benefício excessivo aos credores



Alteração da LRF - LEI 14.112/2020 
Exemplo de incentivos à racionalidade
econômica

  Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa
a:
 I - preservar e a otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos
recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa;
 II - permitir a liquidação célere das empresas inviáveis, com vistas à realocação
eficiente de recursos na economia; e
 III - fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno
célere do empreendedor falido à atividade econômica.
 § 1º O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia
processual, sem prejuízo do contraditório, da ampla defesa e dos demais princípios
previstos na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) .
 § 2º A falência é mecanismo de preservação de benefícios econômicos e
sociais decorrentes da atividade empresarial, por meio da liquidação imediata do
devedor e da rápida realocação útil de ativos na economia.” (NR)

 Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do
devedor de suas atividades, visa a preservar e otimizar
a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos
produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa.
Parágrafo único. O processo de falência atenderá aos
princípios da celeridade e da economia processual.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art75.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm


"Data venia, penso que o entendimento que perfilha pela
vedação da dúplice garantia em prol da Fazenda Pública deve
ser mantido, pois ele é decorrente do próprio sistema
falimentar, o que se realçou, inclusive, com a Lei n.
14.112/2020, responsável pela reforma e atualização da Lei n.
11.101/2005. Como sabido, uma norma jurídica é considerada
eficiente e, por conseguinte, almejada, no aspecto econômico,
quando dela decorrer a satisfação do maior número de
indivíduos de uma sociedade (maximização da utilidade).

Na perspectiva da Análise Econômica do Direito – AED, "a
legislação de insolvência será mais eficiente sempre que
resultar em redução dos custos de transação, aumento do
ganho social, diminuição da assimetria de informações,
redução da litigiosidade, previsibilidade de sanções e prêmios,
melhoria da segurança jurídica, incentivo ao sistema de crédito,
refreamento de condutas abusivas, redução do sacrifício dos
envolvidos, entre outros consectários" (SALOMÃO, Luis Felipe,
D'ALESSANDRO, Gustavo. As recomendações do CNJ em
matéria de Recuperação Judicial e Falência. In: Recuperação de
empresas e falência: diálogos entre a doutrina e a
jurisprudência. Barueri/SP: Atlas, 2021, pp. 41-42).

A mudança legislativa, sob o prisma da AED, foi crucial para
trazer maior eficiência à falência, resultando em ganhos
sociais, dando maior concretude ao princípio da par conditio
creditorum, e acrescendo incentivos comportamentais
favoráveis a outros credores, tendo em vista que, pelo
sistema anterior, antes da inclusão do crédito fazendário no
Quadro Geral de Credores, "além da demora na realização
do ativo, quase todo valor era consumido com o
pagamento dos créditos tributários e previdenciários", e,
com o advento da nova lei, além de uma satisfação
econômica mais proporcional e igualitária da coletividade
de credores, evitaram-se perdas econômicas com a
eliminação da sucessão tributária e trabalhista na alienação
de ativos, fazendo com que, por exemplo, "credores com
direito real de garantia voltassem a se interessar na
falência" (SANTOS, Paulo Penalva, ob. cit., p. 358).

(STJ - REsp: 1872153 SP 2020/0099307-8, Relator: Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ
03/08/2020)



"Realmente pela exposição citada a renda do arrendamento hospitalar
integra a receita disponibilizada para que se cumpra o planejamento de
soerguimento da empresa em crise. Embora a recuperação judicial não
contenha um regramento específico e rígido como o juízo universal da
falência, a jurisprudência construiu um entendimento que é incontestável
sob o ponto de vista da racionalidade econômica, ou seja, todas as
decisões que de alguma forma possam afetar o cumprimento ou a
execução do plano de recuperação são da competência do juízo que
processa a recuperação (art. 3º da Lei 11.101/2005)."

(TJ-SP - AI: 21918083120218260000 SP 2191808-31.2021.8.26.0000,
Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 26/08/2021, 4ª Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)
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