
 1 
 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE DIREITO 

 

 

 

 

 

ERNANI PINHEIRO SOARES 

 

 

 

 

 

LIMITES E FUNDAMENTOS PARA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA 

CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL COMO INSTRUMENTO DE MAIOR EFICÁCIA 

NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRUPOS EMPRESARIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA/CE 

2018 



 2 
 

 
 

ERNANI PINHEIRO SOARES 

 

 

 

 

 

 

 

  

LIMITES E FUNDAMENTOS PARA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA 

CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL COMO INSTRUMENTO DE MAIOR EFICÁCIA 

NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRUPOS EMPRESARIAIS 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Direito da 

Universidade Federal do Ceará, como requisito 

parcial para a obtenção do título de Bacharel 

em Direito. 

 

Orientador: Professor Dr. João Luis Nogueira 

Matias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA/CE 

2018  



 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 
 

 
 

ERNANI PINHEIRO SOARES 

 

 

LIMITES E FUNDAMENTOS PARA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA 

CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL COMO INSTRUMENTO DE MAIOR EFICÁCIA 

NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRUPOS EMPRESARIAIS 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Direito da 

Universidade Federal do Ceará, como requisito 

parcial para a obtenção do título de Bacharel 

em Direito. 

 

Aprovada em ___/___/_____ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prof. Dr. João Luis Nogueira Matias  

Orientador  

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

 

 

Prof. Dr. Sidney Guerra Reginaldo 

Examinador 

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

 

  

Prof. Dr. Roberto Lincoln de Sousa Gomes Júnior 

Examinador 

Centro Universitário Sete de Setembro - UNI7 



 5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Ernani e Ana Paula. 

 

 

  



 6 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Quero agradecer, primeiramente, ao Professor Dr. João Luis Nogueira Matias, que 

prontamente aceitou o meu pedido para a orientação deste trabalho e teceu considerações 

relevantes e pertinentes para o resultado final aqui alcançado. 

Ao Professor Dr. Sidney Guerra Reginaldo, pela gentileza de participar desta banca e 

pelos apontamentos realizados visando ao aprimoramento do presente trabalho. Igualmente, 

por nossas conversas sobre insolvência empresarial no decorrer de minha estadia na Faculdade, 

as quais sempre me fizeram refletir e contribuíram para a minha formação. 

Ao Professor Dr. Roberto Lincoln de Sousa Gomes Júnior, quem me introduziu, no 

cotidiano do Braga Lincoln Advogados, à prática do direito comercial quando eu tinha apenas 

19 anos de idade, gerando o meu interesse pela pesquisa e atuação na área. Além de inspiração 

profissional e acadêmica, orgulhosamente posso chamá-lo de amigo, a quem muito devo pelo 

conhecimento adquirido em quase 03 anos de escritório e convívio. 

A todos os Professores desta casa que contribuíram para a minha formação acadêmica 

e para o surgimento do desejo de me aprofundar na pesquisa do direito comercial; em especial, 

à Professora Drª. Uinie Caminha, a quem devo as primeiras oportunidades da docência no 

direito, na monitoria da cadeira de Recuperações e Falências. 

Aos amigos que fiz durante os 09 semestres nas bancadas da Salamanca Cearense e 

àqueles que o convívio diário fez estreitar laços, em especial aos, sempre presentes, Matheus 

Casimiro e Leonardo Morais, aos quais devo bons conselhos e o fim da vida fitness em virtude 

de nossas constantes idas a hamburguerias, notadamente à Porpino Burger. 

Não poderia deixar de reconhecer, nominalmente, outros amigos feitos durante a 

profícua estadia nesta casa, sem embargos de tantos outros dos quais pude usufruir do convívio 

sempre prazeroso: Cairo Trévia, Maria Fernanda Brunetta, Júlia Sampaio, Sophie Poch, 

Marcus Vinícius, Patrícia Leal, Thiago Queiroz, Gabriel Valentim, João Luís Filho, Davi 

Guimarães, Pedro Jorge Medeiros, Isnaélia Teixeira, Thiago “Al Qaeda”, Nasla Gomes, Lissa 

Lobo, Fernando Firmeza, Monique Maciel, João Lucas, Pedro Lima, Luiz Santos, Daniel 

Colares, entre tantos outros. 

Aos funcionários desta casa, mesmo aos que não o são de direito, mas que fazem 

parte do dia-a-dia da Faculdade, em especial a Jothe Frota, por propiciar, no descontraído 

ambiente de sua livraria, intercâmbio de conhecimento e boas conversas. 

Aos diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão que tive a chance de participar 

nesse intermédio, dos quais carrego comigo importantes lições, são eles: Centro Acadêmico 



 7 
 

 
 

Clóvis Beviláqua (Gestões “Novas Conquistas” e “Para Avançar Mais”), Grupo de Estudos em 

Direito e Assuntos Internacionais (GEDAI), Curso Pré-Vestibular Paulo Freire, Simulação da 

Organização das Nações Unidas (SONU) e, finalmente, a Sociedade Acadêmica Fran Martins. 

Aos demais amigos e colegas feitos durante a estadia no Braga Lincoln Advogados, 

em especial a Vicente Braga, Abraão Bezerra, Leon Mello, Nahama Gomes, Amanda Siqueira, 

Gizelle Felício, Lucas Barreto, Danielle Sobrinho e Ruan Castro. 

Por fim, não menos importante, à Universidade Federal do Ceará, por me propiciar a 

concessão de bolsa remunerada no Programa Jovens Talentos Para a Ciência, e ao Professor 

Dr. Cândido Albuquerque e ao Professor Dr. William Marques, por zelarem pelo centro e pelo 

curso de Direito, respectivamente, enquanto tive a oportunidade de estudar nesta Instituição. 

  



 8 
 

 
 

RESUMO 

O trabalho tem por objeto a análise dos grupos empresariais no Brasil e a sua tutela nos 

procedimentos de recuperação judicial, especialmente no que concerne à teoria da 

consolidação substancial. O objetivo principal é verificar quais hipóteses fáticas devem ensejar 

a consolidação substancial no âmbito do processo de recuperação judicial, delimitando-se os 

limites e os fundamentos para a aplicação do instituto. Além disso, busca-se compreender a 

disciplina referente ao regime de responsabilidade dos grupos no direito brasileiro, frente a 

outros sistemas adotados por legislações estrangeiras, e entender as razões para a ampla 

utilização dos grupos de fato, ao passo em que os grupos de direito possuem baixa adesão. 

Procura-se também analisar aspectos polêmicos inerentes à recuperação judicial de grupos no 

Brasil, considerando a ausência de uma regulamentação específica sobre o tema na Lei nº 

11.101/2005, em especial a definição do juízo competente, a necessidade de atendimento aos 

requisitos legais para o ajuizamento do pedido por todas as componentes do grupo e os efeitos 

da consolidação processual sobre as relações de credores, o plano de recuperação judicial e as 

assembleias. Em seguida, comenta-se o desenvolvimento da teoria da substantive 

consolidation nos Estados Unidos e os critérios considerados por juízes, tribunais e doutrina 

americanos para a determinação da medida, antes de se passar à verificação de sua aplicação 

no Brasil logo nos primeiros anos de vigência da Lei nº 11.101/2005, período no qual se diz 

que havia uma consolidação substancial silenciosa. O presente trabalho, então, busca 

estabelecer um juízo crítico das duas principais ideias para a contextualização da consolidação 

substancial no País até então, a de Sheila C. Neder Cerezetti e a de Joel Luís Thomaz Bastos. 

Procura-se comparar as proposições da doutrina com o entendimento mais atual dos juízes e 

tribunais brasileiros, assim como com as proposições do Projeto de Lei nº 10.220/2018, que 

versa sobre propostas de reforma à Lei nº 11.101/2005 e contém uma disciplina específica para 

a regulamentação da recuperação judicial de grupos empresariais. A análise é amparada por 

métodos históricos, comparado e dialético, assim como por levantamento de grande número de 

decisões judiciais. Ao final, dentre outras conclusões, sustenta-se que a interdependência 

financeira entre componentes do mesmo grupo empresarial, em recuperação judicial, deve, 

também, além das hipóteses de abuso da personalidade jurídica – confusão patrimonial e 

desvio de finalidade –, servir como fundamento à consolidação substancial, visando ao 

atendimento do interesse dos credores do grupo como um todo e a maior possibilidade de 

preservação dos benefícios sociais decorrentes da manutenção da atividade empresária. 

 

Palavras-chave: Grupos empresariais; recuperação judicial; consolidação substancial. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze the business groups in Brazil and to supervise them in 

judicial reorganization proceedings, especially with regard to the theory of substantive 

consolidation. The main objective is to verify which factual hypotheses should lead to 

substantive consolidation within the scope of the judicial recovery process, delimiting the 

limits and the grounds for the application of the institute. In addition, it seeks to understand 

the discipline regarding the regime of responsibility of groups in Brazilian law, compared to 

other systems adopted by foreign legislations, and understand the reasons for the wide use of 

the groups of fact, while the groups of law have low adhesion. It also seeks to analyze 

controversial aspects inherent to the judicial recovery of groups in Brazil, considering the 

absence of a specific regulation on the subject in Law 11.101/2005, in particular the definition 

of the competent court, the need to comply with the legal requirements for filing of the 

request by all the members of the group and the effects of the procedural consolidation on the 

creditors' relationship, the judicial recovery plan and the assemblies. Next, we discuss the 

development of the theory of substantive consolidation in the United States and the criteria 

considered by American judges, courts and doctrine for determining the measure, before 

proceeding to verify its application in Brazil as early as the first years of validity of Law 

11.101/2005, a period in which it is said that there was a silent substantive consolidation. The 

present work, therefore, seeks to establish a critical judgment of the two main ideas for the 

contextualization of substantive consolidation in Brazil until then, that of Sheila C. Neder 

Cerezetti and that of Joel Luís Thomaz Bastos. It seeks to compare the propositions of the 

doctrine with the most current understanding of Brazilian judges and courts, as well as with 

the proposals of Bill 10.220/2018, which deals with proposals for reform of Law 11.101/2005 

and contains a specific discipline for the regulation of judicial reorganization of business 

groups. The analysis is supported by historical, comparative and dialectical methods, as well 

as by a large number of judicial decisions. In the end, among other conclusions, it is argued 

that financial interdependence between components of the same corporate group, under 

judicial reorganization, must also, in addition to the hypotheses of abuse of legal personality - 

asset confusion and misuse of purpose - serve as a substantive consolidation in order to meet 

the interests of the group's creditors as a whole and the greater possibility of preserving the 

social benefits arising from the maintenance of the business activity. 

 

Keywords: Corporate groups; judicial recovery; substantive consolidation. 
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“We speak, teach, litigate and legislate about ‗company law‘. But the predominant reality is 

not today the company. It is the corporate group”. 

 
WEDDERBURN, K. W. Multinationals and the Antiquities of Company Law. Modern Law 

Review. London, v. 47, p. 92. 1984.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a estruturação da atividade empresária em grupos é percebida em 

praticamente todas as grandes empresas do Brasil. Não à toa, considera-se o fenômeno dos 

grupos de empresas como o mais evoluído estágio do direito societário, no contexto de 

internacionalização e de sofisticação do mercado. 

Não obstante essa constatação, percebe-se que a atual disciplina conferida aos 

grupos, notadamente ao seu regime de responsabilidade, mostra-se insuficiente à tutela de 

todos os seus stakeholders.  

No Brasil, constata-se um número reduzido de grupos de direito, em que se permite o 

controle e a subordinação desde que delimitadas pela convenção grupal, enquanto os grupos 

de fato representam a dominante maioria das empresas plurissocietárias. Contudo, observa-se, 

na prática, que isso não significa que, nestes últimos, não há controle ou subordinação, ao 

contrário. A realidade demonstra que o atual sistema falhou e falha em coibir abusos no 

âmbito dos grupos de fato, mesmo que a eles se apliquem os antigos dogmas que permearam 

o desenvolvimento do direito comercial: a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial. 

Diante de uma insuficiência e ineficiência do sistema de coibição de abusos no 

âmbito dos grupos de fato, o presente trabalho visa a analisar o fenômeno dos grupos de 

empresas no contexto de crise empresarial, mais precisamente nos processos de recuperação 

judicial. O objetivo central consiste em analisar, no contexto da disfunção do regime de 

responsabilidade da empresa plurissocietária, quais os fundamentos e os limites para a 

aplicação da consolidação substancial como medida de maior eficácia à tutela dos grupos no 

âmbito da recuperação judicial. 

A escolha pelo recorte temático, analisando-se os grupos em procedimentos de 

recuperação judicial, dá-se pela novidade do tema, pela divergência acadêmica e 

jurisprudencial existente e por sua relevância ao mercado. Considerando a forma 

plurissocietária enquanto estrutura comum às grandes empresas – que movimentam mais 

recursos, empregam mais pessoas e consistem em importante fonte de arrecadação de 

impostos ao Estado – e a repercussão social da crise desses grandes “conglomerados”, 

percebe-se a necessidade de se comentar e discutir o tema para que se chegue a uma 

regulamentação – até então inexistente – satisfatória à matéria. 

Assim, no primeiro capítulo deste trabalho, busca-se estabelecer um panorama geral 

ao leitor dos grupos empresariais no contexto societário. Explica-se, primeiramente, a 
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evolução e o porquê da utilização dos grupos como estrutura inerente às grandes empresas, 

para que se possa entender as razões para a popularização do instituto entre as atividades mais 

complexas, marca de uma economia globalizada. Posteriormente, são abordadas algumas das 

classificações conferidas aos grupos de empresas e, em seguida, os elementos que os 

unificam, comentando-se rapidamente a questão do controle e da direção unitária. Ao final do 

primeiro capítulo, discute-se a disciplina conferida aos grupos no Brasil e no Direito 

Comparado, concentrando-se nos diferentes regimes de responsabilidade aplicáveis e, 

especialmente, na regulamentação e na aplicação da matéria no País, que se demonstra 

insuficiente e ineficiente. 

A partir do panorama estabelecido no primeiro capítulo e das conclusões alcançadas, 

comenta-se, em seguida, o fenômeno dos grupos sob a perspectiva do processo de 

recuperação judicial. Abordam-se, dentre as diversas polêmicas e divergências que surgem da 

análise dos grupos no contexto da recuperação judicial, a própria possibilidade de 

requerimento, em litisconsórcio ativo, do pedido de recuperação judicial por componentes de 

um mesmo grupo de empresas; a definição do juiz competente para o processamento desse 

pedido; a necessidade de todas as litisconsortes cumprirem os requisitos estabelecidos em lei 

para que possam constar do polo ativo e, especialmente, os efeitos decorrentes do 

litisconsórcio ativo na recuperação judicial. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, a tutela dos grupos de empresas no processo 

de recuperação judicial é confrontada com situações em que a manutenção da personalidade 

jurídica e da autonomia patrimonial dos litisconsortes não se mostra interessante à maior 

eficácia da resolução da crise empresarial e ao atendimento dos interesses dos agentes 

envolvidos. Para estes casos, demonstrar-se-á que a prática americana passou a utilizar a 

substantive consolidation, conceito importado sob a denominação de consolidação 

substancial, medida pela qual, basicamente, os grupos são tratados de forma unitária na 

recuperação judicial, desconsiderando-se, para os fins deste processo, a autonomia 

patrimonial e a personalidade jurídica de cada componente. 

Após a análise do desenvolvimento da teoria da consolidação substancial nos 

Estados Unidos, mostram-se os efeitos do instituto no processo de recuperação judicial 

brasileiro, para que se compreenda o seu real significado diante do sistema concebido pela Lei 

nº 11.101/2005. 

Em seguida, compreendida a teoria em comento no contexto brasileiro, procura-se 

demonstrar como se deu sua aplicação nos primeiros anos de vigência da Lei nº 11.101/2005 

e porque, nesse momento, o instituto foi utilizado de forma “silenciosa” pelos tribunais 
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brasileiros. 

A partir das críticas tecidas pela doutrina ao posicionamento dos tribunais quanto à 

aplicação da consolidação substancial, relata-se o esforço acadêmico para a definição de 

critérios à determinação da medida pelo juiz. Comentam-se duas abordagens distintas sobre o 

tema, de Sheila C. Neder Cerezetti e de Joel Luís Thomaz Bastos.  

Diante de uma análise crítica dessas duas “teorias”, procura-se estabelecer uma 

interseção: a consolidação substancial como medida subsidiária, mas que pode ser 

determinada em casos de interdependência financeira entre as componentes do grupo, mesmo 

inexistindo abuso – confusão patrimonial ou desvio de finalidade –, no contexto em que a 

falência de uma delas acarretaria a inviabilidade de outras que tiveram o seu plano de 

recuperação aprovado, como medida de maior eficácia para a superação da crise. 

Após a tentativa de se estabelecer a interdependência financeira entre litisconsortes 

como critério apto a ensejar a consolidação substancial na recuperação judicial de grupos, 

procura-se confrontar o entendimento dos tribunais brasileiros sobre a matéria com a “terceira 

posição” adotada por este trabalho e com as demais considerações da doutrina atinentes à 

questão. 

Por fim, não obstante o pouquíssimo tempo desde que enviado ao Congresso 

Nacional, comenta-se o Projeto de Lei nº 10.220/2018 no que concerne à proposta de 

regulamentação da recuperação judicial de grupos, expondo suas principais proposições, sem 

olvidar-se de uma análise crítica e de tecer sugestões de emenda, consoante as conclusões 

obtidas neste trabalho. 

Para a elaboração deste estudo, foram analisadas doutrinas brasileiras e estrangeiras 

sobre os temas comentados, destacando-se a baixa quantidade de obras mais aprofundadas 

acerca da consolidação substancial sob o contexto brasileiro, o que pode ser atribuído, em 

certa medida, pela recente introdução do tema nas discussões sobre insolvência no Brasil. 

Justamente em virtude disso, procurou-se analisar o entendimento de diversos tribunais, 

notadamente sobre as questões que cercam a recuperação judicial de grupos. Ademais, 

buscou-se complementar a discussão com a pesquisa e a exposição de legislações estrangeiras 

e propostas de reforma à legislação vigente no Brasil. 
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2 BREVES REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO, AS CLASSIFICAÇÕES, OS 

ELEMENTOS CARACTERIZADORES, A DISCIPLINA E O REGIME DE 

RESPONSABILIDADE DOS GRUPOS EMPRESARIAIS NO CONTEXTO 

BRASILEIRO E COMPARADO 

 

De início, é importante alertar o leitor de que o presente trabalho não visa a exaurir a 

temática “grupos empresariais” em si, notadamente no que concerne aos intensos debates 

doutrinários sobre a reformulação do instituto. Mostra-se necessário, em um primeiro 

momento do trabalho, estabelecer um panorama geral acerca do tema sob o enfoque 

societário, para uma compreensão mais profunda quando tratar-se dos grupos empresariais no 

contexto da recuperação judicial. 

Parte-se de uma breve tentativa de síntese e compreensão do surgimento dos grupos 

de empresas enquanto fenômeno fático, frente ao crescimento e à expansão do mercado, 

tecendo importantes considerações sobre as razões que levaram à concentração empresarial ao 

longo do tempo e a um momento posterior de inversão do movimento concentracionista. São 

elencados os motivos para que, atualmente, os grupos empresariais sejam adotados como 

estratégia de mercado para a estruturação de um modelo societário ideal, em determinados 

contextos. 

Posteriormente, destacam-se diferentes classificações conferidas aos grupos 

empresariais, para a compreensão da multiplicidade de formas inerentes ao instituto, o que 

será de grande valia para uma posterior ponderação da consolidação substancial em distintos 

modelos grupais. 

Os elementos caracterizadores dos grupos empresariais serão estudados a seguir e, 

assim como as distintas classificações dos grupos de empresas, também se mostram essenciais 

à compreensão de quando incidir, em determinado processo de recuperação judicial ajuizado 

em litisconsórcio ativo, algum dos regimes de consolidação: processual ou substancial. 

A disciplina existente no Brasil para os grupos empresariais, comparada a de outros 

países, será analisada no tópico seguinte, onde se buscará entender notadamente a 

regulamentação conferida ao regime de responsabilidade nos grupos de empresas e algumas 

de suas deficiências, as quais refletem no estudo da matéria no contexto da recuperação 

judicial. 
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2.1 Da empresa individual aos grupos empresariais 

 

No contexto de uma economia rural, artesanal e mercantil, que precedeu o capitalismo 

industrial dos séculos XVIII e XIX, os sistemas económicos vigentes corresponderam à 

imagem de um universo económico concorrencial, cuja célula constituinte fundamental era 

então constituída pela empresa individual
1
. 

O próprio desenvolvimento do comércio, durante a idade medieval, o qual contribuíra 

para o despontamento do Direito Comercial como ramo autônomo do Direito, teve como 

protagonista central o comerciante individual, que exercia suas atividades notadamente no 

âmbito das corporações de ofício
2
. 

Assim, o comerciante individual era o administrador, o financiador e quem, com o 

patrimônio pessoal, suportava os riscos da atividade empresarial, excepcionando-se em alguns 

tipos societários criados à época em virtude do descompasso entre as estruturas societárias 

existentes e as necessidades econômicas emergentes
3
, a exemplo das sociedades em nome 

coletivo e das sociedades em comandita, que contribuíram para a determinação de algumas 

feições atuais das sociedades anônimas
4
. 

A partir do final do século XVIII e do início do século XIX, o aparecimento de uma 

economia centrada na produção e na manufatura em massa deu origem ao fenômeno da 

concentração, em que cada vez menos empresas dominavam os vários setores do mercado
5
, a 

partir de uma superposição vertical ou horizontal de organizações dos fatores de produção, 

buscando redução na escala de custos e ganhos de rendimentos por margens cada vez maiores 

em razão da cadeia econômica integrada
6
. 

A primeira fase desse movimento concentracionista foi caracterizada pelo 

crescimento da dimensão da empresa
7
, chamado por Lobo

8
 de expansão interna da empresa. 

                                                           
1
 ANTUNES, José Engrácia. Estrutura e Responsabilidade da Empresa: O moderno paradoxo regulatório. 

Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, 2005, p. 30. 
2
 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa Contemporânea e Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002, p. 52. 
3
 WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge. Responsabilidade dos Sócios. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 72. 

4
 MARGONI, Anna Beatriz Alves. A desconsideração da personalidade jurídica nos grupos de sociedades. 

2011. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, p. 26. 
5
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Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, 2005, p. 32. 
6
 DINIZ, Gustavo Saad. Grupos Societários: Da formação à falência. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 01. 

7
 WALD, Arnoldo. Caracterização do grupo econômico de fato e suas conseqüências quanto à remuneração dos 

dirigentes de suas diversas sociedades componentes. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 

25, pp. 145-161, jul./set. 2004, p. 146. 
8
 LOBO, Jorge. Direito dos grupos de sociedades. Revista dos Tribunais, vol. 763/1999, pp. 22-46, mai. 1999. 
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Esse movimento teve como protagonista a sociedade comercial, em particular a 

sociedade por ações
9
, tipo societário adotado, principalmente, pelas grandes empresas da era 

industrial, as quais requeriam um grande financiamento e, consequentemente, implicavam seus 

sócios a riscos elevados
10

. Nas sociedades por ações, a divisão do capital em ações negociáveis 

buscava o financiamento necessário à magnitude das atividades empresárias, enquanto a 

responsabilidade limitada, que mantinha ileso o patrimônio pessoal dos sócios ante os riscos da 

empresa, atuava como incentivo à compra dessas ações
11

. 

Nota-se, todavia, que já à época das grandes navegações, alguns elementos da 

sociedade por ações estavam presentes nas companhias coloniais, constituídas em virtude da 

necessidade de mobilização de elevadas somas de capital para enfrentar os desafios políticos e 

econômicos da época dos descobrimentos
12

. Ocorre que, diferentemente das companhias 

coloniais à época das grandes navegações, que dependiam de um ato do Estado para serem 

criadas, o modelo das sociedades por ações, já no contexto da Revolução Industrial, passou a 

ser desejado por empresários privados, especialmente pelos industriais em seu processo de 

produção em massa. 

O Code du Commerce francês de 1807 foi o pioneiro no processo de flexibilização 

das exigências para a criação das companhias
13

, prevendo as sociedades anônimas (que 

dependiam de autorização prévia do Estado para a sua constituição) e as comanditas por ações 

(que independiam de autorização do Estado para a sua constituição), em uma espécie de 

regime dualista
14

. 

Posteriormente, diversos países passaram a adotar legislações determinando a total 

liberdade de constituição de sociedades anônimas
15

, a exemplo dos norte-americanos (1811), 
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dos ingleses (1844) e dos franceses (1867). 

Antunes
16

 destaca que a razão para a emergência das sociedades comerciais, a 

exemplo das sociedades por ações, à condição de protagonistas no novo sistema econômico 

consistia nas novas exigências para o exercício da atividade empresarial: as de natureza 

financeira (reunião massiva de capitais e de ativos patrimoniais); organizativa (gestão 

profissionalizada e força laboral), e legal (limitação de risco e estabilidade). 

Tais benefícios advindos da utilização dessa nova estrutura societária, conforme 

apontado acima, contribuíram para o fenômeno da expansão interna da empresa, que consistiu 

no primeiro momento do movimento concentracionista. No entanto, Lobo aponta que a 

experiência demonstrou que a expansão interna provoca problemas das seguintes ordens: 

 

a) administrativa, b) financeira e c) jurídica, pois torna-se difícil: a) assegurar uma 

gestão eficiente e rentável, b) garantir vultosos recursos financeiros, indispensáveis 

ao seu pleno desenvolvimento, e c) coibir os abusos, sobretudo os ligados ao Direito 

da Concorrência, o que levou administradores, economistas e advogados a criarem 

mecanismos que permitam à empresa continuar a crescer, não mais apenas 

internamente, em especial através dos processos de fusão e incorporação de 

entidades concorrentes, que levam à concentração primária ou concentração na 

unidade, em que há perda da autonomia jurídica e econômica, mas através da 

expansão externa
17

. 

 

Dessa forma, a partir do momento em que o gigantismo ameaçou suplantar os 

benefícios dessa expansão, desenvolveu-se outro tipo de concentração, através das coligações, 

aquisições de controle de outras sociedades e acordos entre concorrentes
18

, dando origem aos 

grupos empresariais. 

O princípio que deu origem e permissividade ao despontamento dos grupos de 

empresas consistiu na possibilidade de se exercer o controle intersocietário, sem o qual, 

conforme Antunes
19

, mais do que condenados à clandestinidade, os grupos seriam hoje um 

fenômeno impensável. 

                                                                                                                                                                                     
Paulo, p. 32. 
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Segundo Comparato
20

, as razões para a emergência dos grupos são: a personalidade 

coletiva e a participação acionária. Com a primeira, “assentou-se a autonomia patrimonial e a 

multiplicação dos centros de imputação das relações jurídicas”; com a segunda, “garantiu-se a 

unidade de comando sobre os diferentes patrimônios”. Assim, concluiu que “obteve-se o 

controle sem o ônus da propriedade, o poder sem o risco”. 

Galgano
21

 aponta que o primeiro objetivo para a constituição de um grupo 

empresarial consiste na diversificação e na separação dos riscos, considerando que cada 

sociedade componente do grupo é, frente a terceiros, um sujeito de direito distinto. Assim, 

cada sociedade é estritamente responsável pelas dívidas por ela assumidas, sem haver 

solidariedade em relação às dívidas contraídas pelas demais componentes do grupo, de modo 

que a sociedade controladora somente responderá no limite do capital investido em cada 

sociedade controlada. 

Em sentido semelhante, Ramsay
22

 afirma que o primeiro motivo para uma 

companhia estabelecer uma ou mais sociedades controladas, em detrimento de expandir-se 

internamente, consiste na redução da exposição dos ativos possuídos pela sociedade 

controladora, que estarão protegidos das dívidas assumidas pelas controladas. 

Dessa forma, torna-se possível que um grupo empresarial desenvolva diversos 

empreendimentos ou atividades, por meio de uma pluralidade de sociedades empresárias, sem 

que o fracasso de um deles “contamine” o restante do grupo, notadamente a sociedade 

controladora. 

Por outro lado, a limitação de responsabilidade entre as sociedades empresárias 

integrantes de um mesmo grupo empresarial também significa, em tese, uma garantia aos 

credores que com elas contratam, ao facilitar a compreensão dos riscos inerentes à relação 

comercial. 
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Outro objetivo para a constituição de grupos empresariais, apontado por Galgano
23

, 

reside na fragmentação da hierarquia e na atribuição de autonomia decisória a diferentes 

agentes, responsáveis pelos distintos mercados ou fases do processo produtivo ou de 

distribuição em que o grupo opera. A dissipação do poder decisório também favorece a 

atuação internacional dos grupos
24

, possibilitando a nomeação de diretores conhecedores da 

legislação e das práticas locais em cada país em que se estabelece uma sociedade controlada, 

medida de especialização e de otimização da gestão. 

Margoni
25

 aponta a mobilidade da estrutura empresarial como outro benefício 

advindo dos grupos empresariais, ao permitir à sociedade controladora investir, mediante 

simples aquisição de ações ou quotas da sociedade filha, nas melhores oportunidades de 

negócio. Dessa forma, quando determinada atividade não se mostrasse mais atrativa, bastaria 

à sociedade controladora a alienação da participação societária detida na sociedade 

controlada. 

A expansão do poder de dominação econômica, com investimentos relativamente 

reduzidos, também é indicada por Comparato
26

 como objetivo econômico da utilização do 

modelo grupal, em virtude das “participações em cadeia ou em cascata „controle piramidal‟ de 

uma sociedade em outra e a atuação do princípio majoritário”. Em obra anterior, Comparato 

fornece um exemplo sobre sua afirmação: 

 

A situação é muito delicada naquelas companhias criadas para controlar outras 

(holding corporations), e cujos fundos sociais são, portanto, constituídos, na sua 

maior parte, por ações. Suponha-se uma companhia com o capital de 1.000.000, 

sendo 550.000 possuídos por outra, cujo capital de 600.000, por sua vez, é 

controlado a 60%, ou seja, 360.000 por outra companhia com o capital de 400.000. 

Em tal hipótese, a detenção de mais da metade do capital desta última, isto é, de um 

pouco mais de 200.000 ações, permitirá, através do controle em cadeia, dispor de 

uma companhia com o capital de um milhão e, certamente, com fundos sociais de 

valor mais elevado
27

. 
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Ramsay ainda lista outras razões para a emergência dos grupos empresariais, a 

exemplo de uma possível menor tributação
28

, de questões contábeis
29

, das vantagens de se 

adquirir o controle de uma companhia frente à aquisição de seus ativos
30

, da possibilidade de 

captação de investimentos externos em determinados projetos, por meio da incorporação de 

uma atividade através de uma sociedade controlada do grupo e da oferta de ações dessa 

sociedade controlada, que representem menos da metade do seu capital, a terceiros
31

, e, por 

fim, de uma maior flexibilidade no que diz respeito à captação de financiamentos via debt
32

. 

Percebe-se, portanto, uma série de vantagens de mercado advindas do exercício da 

atividade empresária por grupos empresariais, o que corrobora a afirmação de Weddenburn: 

“We speak, teach, litigate and legislate about ‗company law‘. But the predominant reality is 

not today the company. It is the corporate group
33

”. 

 

2.2 Diferentes classificações dos grupos empresariais 

 

Demonstradas as razões para a emergência dos grupos empresariais enquanto 

estrutura societária mais adequada à atual economia e ao contexto de globalização, são 

listadas, a seguir, algumas classificações elaboradas pela doutrina para a caracterização de 

diferentes modelos grupais. 

Antes, mostra-se novamente necessário alertar o leitor para a nomenclatura “grupos 

empresariais”, gênero do qual se extrai a espécie “grupos societários”. Como aponta 

Comparato
34

, estar-se diante de um grupo societário somente quando os elos entre as 

sociedades do grupo consistem em participações societárias, ou quando presente uma 

convenção consorcial. Assim, as sociedades (ou empresas individuais, EIRELI‟s etc.) 

controladas pela mesma pessoa física ou pela mesma família, por exemplo, sem que uma 

participe do capital de outras, formam um grupo empresarial, mas não um grupo societário.  
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2.2.1 Grupos de fato e de direito 

 

A primeira classificação a que se faz referência adota como critério de distinção, 

entre um grupo de fato e outro de direito, a existência ou não do instrumento que, no Brasil, 

convencionou-se chamar de convenção de grupo, que determina a constituição do grupo e do 

regime jurídico a ser a ele aplicável, obrigando os contratantes “a combinar recursos ou 

esforços comuns para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou 

empreendimentos comuns
35

”. 

A nomenclatura “grupos de direito” se deve ao fato de, a rigor, “grupo” se referir 

exclusivamente ao grupo de direito, em virtude de a LSA não definir expressamente o 

conceito de grupo de fato, sendo este construção doutrinária
36

. 

Nos grupos de direito, Cerezetti afirma que “a sobreposição do interesse grupal ao 

interesse individual de cada sociedade, ou do interesse de uma ao de outra, é plenamente 

aceita e encontra parâmetros no disposto pela convenção
37

”. Cerezetti
38

 fundamenta tal 

permissão a partir da existência, no contexto dos grupos de direito, de instrumentos de 

proteção aos acionistas dissidentes da deliberação sobre a celebração da convenção grupal 

(direito de recesso) e de publicidade aos terceiros que contratem com o grupo (registro e 

publicidade do ato constitutivo do grupo). 

Há, portanto, nos grupos de direito, clara ciência dos acionistas minoritários e dos 

credores quanto aos limites das condutas e das relações financeiras entre os agrupados
39

, 

possibilitando uma maior integração entre as sociedades do grupo, inclusive a subordinação 

de interesses. 
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No mesmo sentido, aponta Pedreira
40

 que a assinatura de uma convenção grupal, que 

dá origem ao grupo de direito, permite uma cooperação mais intensa entre as sociedades 

agrupadas, inclusive com subordinação do interesse de uma sociedade ao de outra, ou ao do 

grupo. Admite-se, também, a partir do estabelecimento, do registro e da publicidade do ato 

constitutivo do grupo, a participação em custos, receitas ou resultados de atividades ou 

empreendimentos, observando-se os termos estipulados na convenção. 

Os grupos de fato, por sua vez, constituem-se no conjunto de controladora, 

controladas e coligadas que não esteja sujeito à disciplina dos grupos de direito, por não haver 

a formalização dos vínculos por meio da convenção grupal
41

. 

Como aponta Margoni
42

, grupos de fato são aqueles nos quais a direção unitária e a 

subordinação dos interesses das sociedades grupadas aos interesses do grupo são definidas por 

outros instrumentos, a exemplo de acordos parassociais, contratos interempresariais, relações 

econômico-fáticas de dependência e participações societárias majoritárias. 

Há, no entanto, uma ressalva quanto à possibilidade de subordinação dos interesses 

das sociedades grupadas aos da sociedade controladora dos respectivos grupos, quando estes 

não adotarem uma convenção grupal
43

. Nesse sentido, Pedreira aponta que, “nos grupos de 

fato, a sociedade controladora e os administradores de cada sociedade devem zelar para que 

uma não favoreça a outra em prejuízo próprio
44

”. 

Assim, há uma série de limitações presentes nos grupos de fato, a exemplo da 

impossibilidade de os administradores das sociedades alinhadas por participações societárias 

relevantes privilegiarem interesses de sociedade coligada, controladora ou controlada, em 
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prejuízo das demais, sob pena de responsabilização por perdas e danos ocasionados à 

companhia
45

. 

Tais restrições, conforme indica Cerezetti, “reflete o simples fato de que cada uma 

das sociedades de fato agrupadas possui individualidade própria e caracteriza-se, em 

especial para fins de tutela de acionistas minoritários e credores, como agente dotado de 

patrimônio e interesse distintos daqueles detidos pelos demais
46

”. 

 

2.2.2 Grupos de subordinação e de coordenação 

 

A segunda classificação aqui relatada consiste na que divide os grupos empresariais 

entre “de subordinação” e “de coordenação”. 

De início, aproveitando-se da ressalva feita mais acima, acerca da distinção 

conceitual entre grupos empresariais e grupos societários, destaca-se que a classificação ora 

em análise possui uma origem bastante clara na LSA, a qual, ao menos em tese, somente 

regula os grupos societários em que uma das sociedades consiste em uma companhia
47

. 

Enquanto o artigo 243, §2º, da LSA aponta que será controladora a sociedade que, 

direta ou indiretamente, for “titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 

permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos 

administradores”, o artigo 243, §1º, afirma que serão coligadas as sociedades em que uma 

delas participa com dez por cento ou mais do capital da outra, sem controlá-la. 

Munhoz
48

 aponta que o poder de controle é o elemento unificador dos grupos de 

subordinação, em que as sociedades agrupadas estão totalmente sujeitas a uma vontade e a um 
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interesse externos; enquanto que, nos grupos de coordenação, a relação entre as sociedades 

seria de mera cooperação, havendo, portanto, tão somente a presença de direção unitária. 

Antunes
49

 indica que, nos grupos de subordinação, a direção econômica unitária 

coexiste com uma simultânea situação de domínio intersocietário. Por outro lado, as 

sociedades agrupadas em um grupo de coordenação, embora submetidas a uma direção 

econômica unitária, conservam-se independentes entre si. 

Dessa forma, enquanto nos grupos de coordenação se verificam múltiplas vontades 

alinhadas em torno da colaboração para o exercício de atividade econômica comum, nos 

grupos de subordinação há a presença de uma vontade preponderante, aquela da sociedade 

controladora
50

. Tal conclusão é corroborada, em outras palavras, por Castellões
51

, para quem 

um grupo de subordinação se caracteriza, fundamentalmente, pela relação hierárquica de 

dependência havida entre as sociedades que o integram, e os grupos de coordenação, em 

contrapartida, caracterizam-se pela situação de paridade que permeia a relação estabelecida 

entre as sociedades que os constituem. 

Apesar da discussão acerca de qual seja o elemento comum entre os grupos de 

subordinação e de coordenação, comentada em tópico posterior, indiscutível que a distinção 

entre ambos parte de uma ideia de hierarquia e verticalização das decisões, ou seja, de um 

poder de controle – presente nos grupos de subordinação. 

 

2.2.3 Outras classificações adotadas 

 

Além das classificações comentadas acima, costuma-se citar os grupos de base 

societária, contratual e pessoal, grupos horizontais e verticais e os grupos industriais, 

financeiros e mistos. 

Sobre a primeira classificação supracitada, consistem em grupos de base societária 

aqueles em que a titularidade de participações no capital de outra sociedade comercial 

consiste no instrumento utilizado para a constituição e organização da estrutura 

intersocietária
52

. Por outro lado, os grupos de base contratual são aqueles em que a unidade de 
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direção econômica das empresas se fundamenta em laços de natureza jurídico-negociais
53

. 

Finalmente, os grupos de laços pessoais se caracterizam pela identidade de administradores, 

ou até de acionistas, em que os vínculos pessoais, mais do que os financeiros, alicerçam a 

estrutura plurissocietárias
54

. Nestes, além de uma unicidade de administradores ou de 

acionistas, pode-se observar como fundamento a identidade pessoal ou familiar das estruturas, 

a exemplo de grupos dominados por uma família
55

. 

Quanto à horizontalidade ou à verticalidade do grupo, no caso de concentrações 

horizontais, trata-se de empresas que atuam em um mesmo estágio do processo produtivo, 

podendo ser de uma mesma linha de negócios, ou até de ramos comerciais distintos. No caso 

de estruturas verticais, trata-se de empresas que atuam em diferentes estágios do processo 

produtivo, em que a concentração visou a eliminar custos de transação, a exemplo da 

integração entre fornecedores e distribuidores. 

Por fim, na classificação que divide os grupos entre financeiros, industriais e mistos, 

importa o tipo de atividade econômica desenvolvida pelas empresas grupadas. Nos grupos 

industriais, pretende-se o desenvolvimento de uma atividade industrial ou comercial em si, 

enquanto nos grupos financeiros se observa o exercício de atividades eminentemente 

financeiras, a exemplo da bancária, seguradora e imobiliária
56

. Já nos grupos mistos, pode-se 

observar tanto grupos industriais que passaram a ter um vértice financeiro, quanto grupos cuja 

maioria das empresas atua em dois ou mais setores do sistema financeiro
57

. 

 

2.3 Elementos caracterizadores dos grupos empresariais 

 

Conforme destaca Fluxá
58

, nenhuma noção de grupo pode ter um significado 

universal em si mesmo, considerando que a definição deste conceito pode se ajustar aos fins e 

aos objetivos da lei que se utiliza dessa instituição para atribuir determinadas consequências 
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jurídicas. Fluxá
59

 sustenta, todavia, poder-se afirmar como característica comum aos grupos a 

manutenção da personalidade jurídica de suas componentes, as quais integram uma unidade 

empresarial que goza de uma realidade econômica unitária. 

Antunes
60

, por sua vez, aponta dois elementos definidores do conceito de grupos de 

sociedades: a interdependência jurídica entre os componentes do grupo e a unidade de direção 

econômica. 

A interdependência jurídica está diretamente interligada à manutenção da autonomia 

patrimonial e da autonomia organizativa, fatores estes que diferenciam a técnica do grupo de 

outras que importam no desaparecimento da individualidade jurídica de suas componentes, 

como a fusão
61

. Por outro lado, a direção econômica unitária se reflete na existência de uma 

política econômica geral do grupo, coordenada pelo núcleo dirigente da estrutura 

plurissocietária
62

. 

Em sentido semelhante, Fran Martins sustenta que “o que caracteriza um grupo de 

sociedades é o fato de constituir ele um conjunto de sociedades juridicamente independentes, 

mas economicamente unidas
63

”. Na mesma linha, Irujo
64

 aponta a unidade empresarial 

estruturada por meio de entidades juridicamente independentes sujeitas a uma direção 

econômica unitária como elemento geral dos grupos empresariais. 

Não há como tratar dos elementos caracterizadores do grupo sem relatar a 

controvérsia sobre o vínculo determinante da existência do grupo: poder de controle ou 

direção unitária. Ao diferenciar ambos os conceitos, Vio
65

 observa que, enquanto o poder de 

controle está atrelado a uma mera prerrogativa potencial de domínio, a direção unitária 

pressupõe uma conduta ativa, que se traduz na gestão centralizada e detalhada das atividades 

das sociedades agrupadas. Assim, o poder de controle é associado a um aspecto estático de 
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poder-dever da posição de controle e a direção unitária a um efetivo exercício do poder de 

controle. 

Para Carvalhosa, o controle consiste no “poder de dirigir as atividades sociais
66

”, 

poder este que se satisfaz pela simples possibilidade de ser exercido, como aponta 

Guerreiro
67

. A direção unitária, por outro lado, decorre do efetivo exercício, por período de 

tempo que possibilite a identificação de estabilidade na planificação e no controle da 

sociedade
68

. 

Frazão atenta para o fato de que as diferenças entre ambos os conceitos não são 

substanciais, mas tão somente de perspectiva, uma vez que “ao se explicar os grupos pelo 

controle, enfatiza-se a sua causa ou instrumento, enquanto que, ao se explicar os grupos pela 

direção unitária, enfatiza-se o efeito do controle
69

”. Por isso, sustenta-se que, muitas das 

vezes, controle e direção unitária são a causa e consequência dos grupos societários
70

. 

Para diversos autores, a exemplo de Munhoz, não é o poder de controle o elemento 

unificador dos grupos empresariais
71

, mas a direção unitária, conceituada pelo autor como “o 

poder de definir uma orientação administrativa geral para os integrantes do grupo, afetando, 

em maior ou menor grau, sua independência econômica
72

”. Assim, Munhoz
73

 aponta que, 

para a caracterização da relação jurídica de grupo, é indispensável a presença de uma 

centralização mínima da política administrativa das componentes, que atenue a independência 

econômica existente entre elas. 

Comparato e Salomão Filho
74

, no mesmo sentido, afirmam que a unidade de direção 

é considerada pela melhor doutrina como o único critério geral de identificação dos grupos 

econômicos em geral, e não a unidade de controle, que só ocorreria no grupo de subordinação. 
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Ao comentar o tema, Frazão afirma que “o que caracteriza o grupo não é a mera 

existência de um controlador comum, mas sim o fato de o controle ser utilizado como meio de 

implementação de uma direção única entre as sociedades
75

”. A autora
76

 fundamenta sua 

opinião no fato de existirem outros instrumentos para a implementação da direção unitária 

que não apenas o controle, de modo que o conceito de direção unitária passaria a ser mais 

amplo quando comparado com a definição de controle. 

Prado e Trancoso
77

, por sua vez, ainda apontam que a caracterização de um grupo 

empresarial estaria em uma forma especial do exercício do poder de controle, a constituição 

de uma política grupal, importando a maneira e a finalidade do exercício do controle. 

A política de grupo também é ressaltada por Araújo
78

, consistindo esta na política 

econômica comum formulada pelo ente que coordena a atuação das sociedades controladas, 

por meio da direção econômica unitária. 

Antunes
79

, apesar de estabelecer o conceito de grupos se utilizando da direção 

unitária, defende que o poder de controle enquanto elemento central para a caracterização do 

grupo, no lugar da direção unitária, permite uma concepção menos estrita de grupo, pois 

passaria a ser caracterizado um grupo pelo simples fato de uma empresa ser titular de uma 

maioria estável de votos na assembleia de outra ou deter outro instrumento de controle. 

Assim, para os defensores do poder de controle enquanto critério chave para a caracterização 

dos grupos, mostra-se irrelevante o efetivo exercício do controle, ou seja, a direção unitária. 
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Nesse sentido, Vio
80

 sustenta que a defesa da direção unitária como critério geral 

para a aferição de existência do grupo não encontra respaldo no direito positivo brasileiro e 

nem se mostra como proposta de lege ferenda a ser perseguida. Primeiramente, porque o 

conceito de sociedades controladas e sociedades controladoras, presente no artigo 116 da Lei 

nº 6.404/1976, não leva em consideração o efetivo exercício de poder, além de que o poder de 

controle pode ser exercido de forma informal e confidencial, sem a necessidade de 

deliberações tomadas em assembleias e atos formais, sem contar a hipótese na qual os 

administradores espontaneamente adaptam sua conduta àquela que acham ser a esperada pelo 

controlador
81

. 

 

2.4 A disciplina e o regime de reponsabilidade dos grupos de empresas no Brasil e no 

Direito Comparado 

 

Atualmente, os legisladores têm optado por um dos seguintes modelos regulatórios 

para os grupos: o modelo de regulação parcial e o modelo de regulação global. 

O modelo de regulação parcial, segundo Araújo, “prescinde da criação de uma 

disciplina sistemática dos grupos de sociedades, contentando-se com o recurso aos mais 

variados institutos já desenvolvidos pelo direito comercial e direito societário e, até mesmo, 

pelo direito privado em geral
82

”. A flexibilidade regulatória consiste, conforme indica 

Antunes
83

, em uma das vantagens deste modelo. 

No modelo de regulação global, adotado por países como a Alemanha, Brasil, 

Portugal, Croácia, Rússia, República Tcheca, Hungria e Eslovênia, há a criação de uma 

disciplina específica para os problemas próprios dos grupos de sociedades
84

. 

Dentro do modelo de regulação global, existem dois diferentes modelos que, apesar 

de suas distinções, assemelham-se quanto ao “reconhecimento jurídico da constituição e 
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organização do grupo de sociedades
85

” e à criação de “mecanismos especiais de tutela par 

aqueles destinatários jurídicos-societários cujos interesses são afectados pela 

institucionalização de tal situação
86

”, como as sociedades controladas e os seus respectivos 

sócios e credores. 

O primeiro dos modelos de regulação global consiste no modelo contratual, em que é 

regulado o fenômeno dos grupos societários a partir da natureza do instrumento jurídico 

utilizado para a sua constituição
87

. Neste modelo, há a separação entre os grupos de direito, 

para os quais se aplicaria uma regulação específica aos grupos, e os grupos de fato, para os 

quais recairiam as regras do direito comum das sociedades, devendo ser observadas a 

independência da sociedade e a primazia do interesse social
88

. 

Já o modelo orgânico, o segundo modelo de regulação global, “disciplina o 

fenômeno dos grupos societários a partir da mera constatação da existência de um conjunto 

de sociedades subordinadas a uma direcção econômica unitária e comum, 

independentemente da origem dessa direcção
89

”. Assim, neste modelo, aplicar-se-ia o regime 

jurídico próprio dos grupos tanto para os grupos de direito, quanto para os grupos de fato, 

havendo tão somente a necessidade da constatação do fenômeno de grupo. 

No Brasil, existem leis esparsas que preveem consequências a partir da configuração 

de uma estrutura empresarial como grupo empresarial. Não existem, nessa legislação, critérios 

para determinar quando existe um grupo societário, de empresas ou econômico
90

, 

ressalvando-se, talvez, o novo texto concebido ao artigo 2º, parágrafos 2º e 3º, da 

Consolidação das Leis do Trabalho
91

, após a reforma trabalhista
92

,  
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No entanto, percebe-se que a Lei nº 6.404/1976 procurou estabelecer critérios para a 

configuração dos grupos, a partir de um modelo dual, em que se disciplinaram os grupos de 

direito, de forma mais abrangente, e de fato, a partir de normas mais específicas, sendo 

relevante verificar se a ligação entre as componentes do grupo se dá mediante uma convenção 

grupal ou uma mera participação de determinada sociedade sobre o capital de outra, 

conferindo-lhe poder de controle
93-94

. 

Para o regime de responsabilidade dos grupos, existem, basicamente, três estratégias 

de regulamentação. 

Na primeira delas, que segue o modelo norte-americano, parte-se do pressuposto da 

autonomia societária, ou personalidade jurídica, considerando a independência jurídica das 

sociedades componentes do grupo empresarial. Assim, nesta estratégia, a mais difundida tanto 

entre os países de common law quanto entre aqueles de civil law, a imputação de 

responsabilidade a uma sociedade controladora por dívidas das sociedades controladas é, em 

regra, inadmissível, podendo ser afastada pelos tribunais tão somente em circunstâncias 

excepcionais, mediante a desconsideração da personalidade jurídica das envolvidas
95

. 

Observa-se, portanto, que esta estratégia adota a presunção de respeito à 

personalidade jurídica das sociedades componentes do grupo, conferindo aos tribunais a 

possibilidade de verificar alguma situação que enseje a desconsideração da personalidade 

jurídica da controladora e das controladas. Daí Antunes
96

 defini-la como sistema de regra-

exceção de caráter eminentemente jurisprudencial. 

A principal crítica feita a essa estratégia consiste justamente na indefinição da 

fronteira entre o que consiste uma situação normal, em que se deve preservar a personalidade 

jurídica das envolvidas, e no que consiste uma situação excepcional, em que se deve 

desconsiderar a personalidade jurídica das envolvidas. Assim, também pelo fato de caber ao 
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judiciário a definição desse limite, esse sistema é caracterizado por enorme inconsistência e 

insegurança jurídicas
97

. 

A segunda estratégia para o estabelecimento de um regime de responsabilidade para 

os grupos segue o modelo europeu, por estar presente em várias propostas elaboradas pela 

União Europeia no âmbito do “Projecto de uma IX Directiva Comunitária sobre as Coligações 

entre Empresas e os Grupos de Sociedades”. De caráter eminentemente de lege ferenda, parte 

do pressuposto de que a sociedade controladora deverá ser responsável por todo o passivo das 

controladas, em virtude do controle exercido por aquela sobre estas
98

. 

As críticas a essa estratégia se baseiam, segundo Antunes
99

, na indefinição do 

conceito de grupo e na atribuição ao judiciário de se verificar quando uma determinada 

sociedade é controlada por outra e vice-versa, o que gera insegurança e automatismo em sua 

aplicação. Além disso, aponta-se a ausência de uma resolução flexível e diferenciada para o 

tipo de estrutura do grupo em análise, criticando-se a rigidez dessa estratégia para os casos em 

que o controle sobre a sociedade controlada é exercido de forma tênue e os administradores 

destas gozam de considerável liberdade para a condução dos negócios sociais
100

. 

A terceira estratégia para o regime de responsabilidade dos grupos consiste em um 

meio termo entre as duas últimas e segue o modelo alemão. Baseia-se, assim como no modelo 

contratual de regulação global dos grupos, na distinção entre os grupos de fato e os grupos de 

direito. 

Para essa estratégia, no âmbito dos grupos de direito, nos quais se presume o poder 

de controle das sociedades controladoras sobre as controladas, é estabelecido o dever de 

contrapartidas especiais destinadas a proteger estas últimas, seus sócios minoritários e 

credores sociais, bem como há, em certos casos, um dever de cobertura, pela controladora, 

pelas perdas sociais das controladas e uma responsabilidade ilimitada e solidária pelas dívidas 

sociais destas
101

. Assim, nesse caso, aplica-se a estratégia europeia. 

No caso dos grupos de fato, em que se pressupõe a autonomia das sociedades 

componentes e a ausência de subordinação, a sociedade tida como controladora somente será 
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obrigada a compensar os prejuízos patrimoniais que surgiram em consequência do uso 

ilegítimo de sua influência dominante
102

. Aplica-se aqui, portanto, a estratégia tradicional. 

Antunes, ao comentar o modelo alemão, que é o adotado no Brasil em decorrência da 

Lei nº 6.404/1976, afirma o fracasso de tal estratégia e aponta a comum dissociação da 

realidade com a regulação legal como o principal fator desse insucesso: 

 

Uma vez que foram previstos regimes de responsabilidade diametralmente 

opostos para os modelos dos grupos de direito e de facto, e considerando 

que, consequentemente, o tratamento dos problemas da responsabilidade 

intragrupo decorre automaticamente da integração do concreto grupo 

societário em presença num ou noutro desses modelos tipológicos, um 

divórcio entre norma e realidade surge inevitavelmente sempre que, como é 

frequente, as estruturas organizativas reais dos grupos divergem das 

estruturas legais idealizadas pelo legislador: assim, nos grupos de direito, ao 

associar-se um regime de responsabilidade particularmente severo (dever de 

cobertura das perdas e das dívidas das filiais) ao mero preenchimento de 

uma formalidade legal (a celebração de um contrato de domínio), o 

legislador acaba por penalizar injustamente a sociedade mãe e por conceder 

uma protecção igualmente injustificada aos credores das respectivas filiais 

sempre tais perdas e dívidas não sejam imputáveis, directa ou 

indirectamente, ao exercício efectivo do poder de controlo pela cúpula 

grupal; inversamente, no caso dos grupos de facto, ao associar-se um regime 

de responsabilidade menos gravoso à simples constatação da inexistência do 

preenchimento daquela formalidade, o legislador deu origem ao problema 

oposto, fornecendo um “porto de abrigo” privilegiado à parte mais 

significativa dos grupos societários existentes e revelando-se incapaz de 

garantir uma adequada protecção, seja às sociedades-filhas, seja aos 

interesses dos respectivos credores sociais
103

. 

 

No Brasil, apesar da tentativa de uma disciplina pormenorizada dos grupos 

convencionais – ou de direito –, nos quais é admitida a subordinação de interesses, percebe-se 

uma baixa adesão do mercado a essa estrutura.  

Vio
104

, ao comentar as diversas justificativas de outros autores para o insucesso dos 

grupos de direito (rigidez que lhe é imposta, sua artificialidade, a possibilidade de direito de 

recesso concedida aos minoritários, a ausência de benefícios fiscais decorrentes da celebração 

da convenção de grupo e a facultatividade de sua instituição), conclui que o principal fator 
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para tanto consiste na crise de efetividade da disciplina dos grupos de fato, ou seja, a 

ineficiência do regime de responsabilidade dos grupos de fato. 

Mesmo sem a lei permitir a subordinação de interesses nos grupos de fato, nota-se 

que não há um costume na responsabilização das sociedades controladoras que infringem essa 

norma. Assim, para Vio: 

 

A inefetividade da regra de conflitos nos grupos de fato [...] derruba o pilar 

fundamental da justificação prática para a formação dos grupos de direito, 

que seria justamente a legitimação da subordinação de interesses e, portanto, 

a proteção em relação à responsabilização de administradores e da sociedade 

controladora, prevista nos artigos 245 e 246 da Lei 6.404/1976
105

. 

 

Percebe-se, portanto, que o grupo de direito representa, diante da ausência de um 

eficiente regime de responsabilidade para os grupos de fato, “proteção relativamente onerosa 

para um risco que, na prática, é baixo ou praticamente nulo
106

”. 

Tal conclusão também é perfilhada por Cerezetti
107

, para quem a realidade 

empresarial demonstra que os grupos de fato são utilizados também como técnica de 

subordinação de interesses, sem ocorrer a devida compensação pela submissão imposta e sem 

ser verificado um sistema de controle de abusos que possibilite a responsabilização adequada 

dos envolvidos.  

Dessa forma, verificada a ausência de estímulos à constituição de grupos de 

direito
108-109

 e a inexistência de um adequado sistema de repressão de abusos para os grupos 
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de fato, nota-se um desvirtuamento e uma banalização da utilização destes, havendo 

“subordinação de interesses sem legitimação, mas sem sanção
110

”. 

Assim, constata-se a insuficiência do atual regime de responsabilidade dos grupos, 

considerado por Antunes como um dos maiores desafios mal resolvidos do direito comercial, 

tanto por juristas do common law, quanto do civil law: “o regime de responsabilidade da 

empresa plurissocietária constitui hoje a pedra de toque da regulação jurídica desta nova 

forma de organização empresarial
111

”. 

Para Antunes
112

, de um lado, estão os principais dogmas do direito comercial, como 

a personalidade jurídica e a limitação de responsabilidade dos sócios, construídos para a 

sociedade “unitária”, e, de outro, a nova realidade dos grupos empresariais, em que há o 

controle de sociedades por outras. A emergência do fenômeno jurídico do controle 

intersocietário, para o autor
113

, teria criado uma lacuna entre o direito e a realidade. Assim, 

para Antunes, há a necessidade do desenvolvimento de dogmas e princípios aplicáveis à nova 

realidade empresarial, visto, também, a discrepância entre as estratégias regulatórias adotadas 

pelos países e a insegurança e inconsistência internas geradas por posicionamentos distintos 

dos tribunais diante de uma mesma circunstância fática
114

. 

Conclusão distinta é a alcançada por Vio, perfilhada por este trabalho, para quem 

“não há um vácuo normativo a ser preenchido necessariamente por meio da total 

reformulação do sistema
115

”. Para o autor: 

 

Há, sem dúvida, uma crise de efetividade do aparato brasileiro de contraste 

ao conflito de interesse nas relações societárias, não uma crise sistêmica de 

um ordenamento que não teria tomado consciência da existência da empresa 

plurissocietária. Nesse sentido, pode-se concluir que o direito societário dos 

grupos deve efetivamente ser ajustado, reformulado, aprimorado, porém não 

é necessário criá-lo ex novo ou refundá-lo
116

. 
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Na conclusão de seu trabalho, Vio
117

 afirma a necessidade de se viabilizar 

juridicamente a empresa plurissocietária no próprio grupo de fato e discernir o abuso da 

coordenação e da integração legítimas de atividades. Para o autor
118

, uma das soluções para a 

problemática em comento consistiria na adoção de uma visão menos estreita, em termos 

temporais e em termos de operações consideradas, ao se aferir a comutatividade dos contratos 

intragrupo, associada a uma rígida exigência de documentação, mensuração e comprovação 

das vantagens comparativas, de incumbência dos administradores e do acionista controlador. 

Além disso, para Vio
119

, a superação da questão também passaria por conferir 

efetividade ao sistema judicial de resolução de controvérsias societárias, visto o baixo número 

de decisões imputando responsabilidade aos controladores, a despeito da generalização do 

abuso nos grupos de fato
120

. 

Não obstante as destacadas dificuldades em se efetivar o regime de responsabilidade 

previsto para os grupos empresariais, especialmente os que o são de fato, a situação é 

agravada em um cenário de crise empresarial, limitando-se este trabalho aos casos de 

recuperação judicial, para o qual ainda não existe disciplina específica sobre a tutela dos 

grupos. O próximo capítulo abordará, portanto, as divergências e os desafios enfrentados 

pelos operadores quando do enfrentamento do tema no contexto da recuperação judicial. 
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3 AS PECTOS POLÊMICOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRUPOS 

EMPRESARIAIS 

 

No presente capítulo, será estudado o fenômeno dos grupos empresariais no contexto 

da recuperação judicial. 

De início, observar-se-á que, apesar da ausência de disciplina legal sobre o tema no 

âmbito da 11.101/2005, atualmente os tribunais brasileiros entendem pela possibilidade de os 

grupos empresariais requererem, em litisconsórcio ativo, o processamento de sua recuperação 

judicial em conjunto, com fundamento na legislação processual civil referente ao 

litisconsórcio facultativo ativo. 

Não obstante estar praticamente consolidado o entendimento exposto acima, existem 

posicionamentos divergentes, tanto doutrinários quanto jurisprudenciais, sobre diversas 

questões inerentes ao processamento em conjunto do pedido de recuperação judicial dos 

grupos empresariais. 

A necessidade de atendimento, por todos os componentes do grupo empresarial, aos 

requisitos impostos por lei para o deferimento do processamento do pedido, assim como a 

escolha do juízo competente para o ajuizamento do pleito, serão questões abordas ainda neste 

capítulo. 

O presente trabalho buscará elencar, ao final do capítulo, os efeitos decorrentes do 

processamento em conjunto do pedido de recuperação judicial de grupos empresariais, 

consequências da consolidação processual, a qual, como será demonstrado, não se confunde 

com o objeto estudado no capítulo posterior: a consolidação substancial. 

 

3.1 A lacuna legislativa: um convite à jurisprudência 

 

Na contramão de legislações estrangeiras
121

, a Lei nº 11.101/2005 restou omissa 

quanto à possibilidade de requerimento da recuperação judicial por sociedades empresárias 

                                                           
121

 Exemplo de legislação estrangeira que prevê expressamente a possibilidade de requerimento conjunto da 

reorganização empresarial é a “Ley de Concursos y de Quebras” argentina, em seu capítulo VI (“concurso em 

caso de agrupamiento”): 

Ley de Concursos y de Quebras: 

ARTICULO 65.- Petición. Cuando dos o más personas físicas o jurídicas integren en forma permanente un 

conjunto económico, pueden solicitar en conjunto su concurso preventivo exponiendo los hechos en que fundan 

la existencia del agrupamiento y su exteriorización. 

La solicitud debe comprender a todos los integrantes del agrupamiento sin exclusiones. El juez podrá 

desestimar la petición si estimara que no ha sido acreditada la existencia del agrupamiento. La resolución es 
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em conjunto, ou seja, em litisconsórcio ativo. Limitou-se o benefício da recuperação judicial e 

extrajudicial aos empresários e às sociedades empresárias, conforme aponta a 11.101/2005 em 

seu artigo 1º. 

Como se pôde perceber no transcurso de 13 anos de aplicação da 11.101/2005 (“Lei 

de Recuperações e Falências” ou “LRF”), a ausência de uma expressa regulamentação do 

litisconsórcio ativo para os pedidos de recuperação judicial acarretou (e ainda acarreta, como 

se verá) considerável insegurança jurídica, inclusive acerca da própria possibilidade de se 

requerer tal benefício para todas as empresas de um grupo empresarial, em um só processo. 

Em um primeiro momento, logo após o início da vigência da LRF, alguns tribunais 

se mostraram relutantes em deferir o processamento em conjunto de recuperações judiciais, 

notadamente quando as autoras do pedido, integrantes de um grupo empresarial, possuíam 

sedes em estados distintos
122

. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, já entendeu que 

credores, principalmente os trabalhistas, seriam prejudicados em caso de processamento em 

conjunto da recuperação judicial de sociedades empresárias com sedes em estados distintos, 

devido à dificuldade de participação ativa dessa classe nas deliberações tomadas em 

Assembleias Gerais de Credores que aconteceriam em comarcas distantes do local de 

trabalho
123

. Notadamente por essa razão, aceitavam-se, tão somente, os pedidos feitos por 

                                                                                                                                                                                     
apelable. 

ARTICULO 66.- Cesación de pagos. Para la apertura de concurso resultará suficiente con que uno de los 

integrantes del agrupamiento se encuentre en estado de cesación de pagos, con la condición de que dicho estado 

pueda afectar a los demás integrantes del grupo económico. 

Para uma análise da disciplina argentina sobre a matéria, cf: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. 

Recuperação Judicial de Grupos de Empresas. In: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, 

Marcelo Viera von. (Coord.). Temas de Direito Empresarial e outros estudos em homenagem ao Professor Luiz 

Gastão Paes de Barros Leães. São Paulo: Malheiros, pp. 352-353. 
122

 AIRES, Antônio; XAVIER, Celso; FONTANA, Maria Isabel. Recuperação Judicial e Falência de Grupo 

Econômico. In: ELIAS, Luís Vasco (Coord.). 10 Anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências: 

Reflexões Sobre a Reestruturação Empresarial no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 73. 
123

 “Apelação, Recuperação Judicial requerida em litisconsórcio por três sociedades empresárias distintas, cada 

uma delas com sede social em Estados diversos da Federação (São Paulo, Minas Gerais e Bahia). Alegação de 

serem integrantes do mesmo grupo econômico. Deferimento do processamento da recuperação judicial. Posterior 

constatação da inviabilidade do processamento da medida em litisconsórcio ativo, em face da existência de 

credores distintos, domiciliados em Estados diferentes. Reconhecimento da incompetência absoluta do juízo 

original onde foi requerida inicialmente a recuperação judicial. Extinção do processo, sem resolução do mérito, 

por força do indeferimento da inicial. Matéria de ordem pública, sobre a qual não ocorre preclusão nas instâncias 

ordinárias. Soberania da assembleia-geral de credores restrita à deliberação sobre o plano de recuperação 

judicial, mas não sobre pressupostos ou condições da ação. Natureza contratual da recuperação judicial que 

impõe se facilite a presença dos credores na assembleia-geral para examinar o plano da devedora. A grande 

distância entre os estabelecimentos principais das empresas requerentes causa dificuldades incontornáveis à 

participação dos credores, notadamente os trabalhadores, nos conclaves assembleares realizados em Estados 

diversos da Federação. Princípio da preservação da empresa e da proteção aos trabalhadores, ambos de estatura 

constitucional que, se em conflito, devem ser objeto de ponderação para a prevalência do mais importante. 

Tutela dos trabalhadores em razão da hipossuficiência. Extinção do processo de recuperação judicial, sem 
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empresas componentes de um mesmo grupo econômico que possuíssem sedes na mesma 

comarca. 

Ao comentar o referido posicionamento do Tribunal paulista, Ayoub e Cavalli
124

 

apontam que, apesar de serem relevantes tais preocupações, dever-se-ia reconhecer a 

legitimação de empresas do mesmo grupo de fato para postular recuperação judicial, inclusive 

quando sediadas em comarcas distintas, sob pena de privar grandes organizações 

plurissocietárias de tal benefício judicial, as quais, muitas vezes, possuem sedes em 

localidades distintas. 

Mesmo em casos de recuperação judicial de uma única devedora, observa-se que, 

não dificilmente, a empresa possui estabelecimentos em diversas comarcas do País, o que não 

a impede de requerer o deferimento do processamento de seu pedido
125

. Assim, o principal 

fundamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo careceria de sentido frente às 

limitações que a adoção desse entendimento iria impor à preservação de grandes 

conglomerados empresariais, de relevante importância social. 

Posteriormente, após a superação do entendimento que alegava a impossibilidade do 

pedido feito por empresas de um mesmo grupo com sedes em comarcas distintas, passou-se a 

exigir, para a aceitação do processamento da recuperação judicial em conjunto, a existência 

de elementos que justificassem a apresentação de plano único e a posterior aprovação do 

litisconsórcio ativo pelos credores
126

. 

Para Cerezetti, nenhuma das duas exigências colacionadas acima se justifica, pois a 

“aceitação do litisconsórcio ativo não deve depender do interesse das partes em lidar 

                                                                                                                                                                                     
resolução do mérito, mantida, situação que não impede que cada uma das empresas requeira a medida 

recuperatória individualmente, observada a regra da competência absoluta do art. 3º, da LRF. Apelo das 

empresas desprovido”. SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Recurso de 

Apelação 9184284-78.2009.8.26.0000. Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, Rel. Des. 

Manoel Queiroz Pereira Calças. Julgado em: 09 jun. 2009. Publicado em: 25 jun. 2009. 
124

 AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de 

Empresas. 3 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 18. 
125

 AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de 

Empresas. 3 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 18. 
126

 “Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Litisconsórcio ativo. Possibilidade. Precedentes desta Câmara 

que reconheceram a possibilidade, em tese, de pedido de recuperação judicial em litisconsórcio ativo, desde que 

presentes elementos que justifiquem a apresentação de plano único, bem como a posterior aprovação de tal 

cúmulo subjetivo pelos credores. Pedido formulado por três sociedades empresárias distintas, detidas direta ou 

indiretamente por dois irmãos. Grupo econômico de fato configurado. Estabelecimento de uma das sociedades 

em cidade e estado diversos. Irrelevância no caso concreto, principalmente em razão desta empresa não possuir 

empregados. Ausência de credores trabalhistas fora da Comarca de Itatiba. Administrador judicial que demonstra 

a relação simbiótica das empresas. Pedido de litisconsórcio ativo que atende à finalidade última do instituto da 

recuperação judicial (superação da crise econômico-financeira das empresas). Decisão reformada. Agravo 

provido”. SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento de 

nº 0281187-66.2011.8.26.0000. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Des. Manoel de Queiroz 

Pereira Calças. Julgado em: 26 jun. 2012. Publicado em: 28 jun. 2012. 
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conjuntamente com a crise com base em plano conjunto e tampouco pode se sujeitar à ulterior 

confirmação da opção pelos credores em assembleia
127

”. Segundo a autora, a aceitação do 

litisconsórcio ativo cabe tão somente ao magistrado, não sendo aos credores atribuído o poder 

para decidir sobre o processamento em conjunto do pedido
128

. 

Cabe ainda destacar que a delegação de poderes aos credores para decidir sobre a 

possibilidade do processamento em conjunto da recuperação judicial violaria o próprio dever 

de jurisdição do magistrado, a quem compete a aplicação da lei e, portanto, a análise caso a 

caso da incidência dos requisitos autorizadores do litisconsórcio ativo
129

. 

Não obstante os diferentes posicionamentos já adotados por tribunais quando da 

apreciação de um pedido de recuperação judicial em conjunto, fato é que sempre se exigiu a 

demonstração da existência do grupo empresarial para o deferimento do litisconsórcio ativo, 

como indica Fontana
130

. Considerando que a grande maioria dos grupos empresariais no 

Brasil não o é de direito, torna-se imprescindível a prova dos elementos caracterizadores dos 

grupos no caso, não havendo quaisquer restrições para o deferimento do processamento em 

conjunto de recuperações judiciais de grupos de fato. 

Como se mostrará adiante, a jurisprudência majoritária mais atual entende que a 

demonstração da existência do grupo empresarial autoriza o processamento em conjunto da 

recuperação judicial, ocasião em que se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil 

quanto às regras para o litisconsórcio ativo, técnica prevista no artigo 189 da LRF
131-132

. 
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 CEREZETTI, Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação judicial: o indispensável encontro entre 

Direito Societário, Processual e Concursal. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 

(Coords.). Processo Societário II: adaptado ao Novo CPC – Lei nº 13.105/2015, São Paulo: Quartier Latin, 

2015, p. 759. 
128

 CEREZETTI, Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação judicial: o indispensável encontro entre 

Direito Societário, Processual e Concursal. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 

(Coords.). Processo Societário II: adaptado ao Novo CPC – Lei nº 13.105/2015, São Paulo: Quartier Latin, 

2015, p. 759. 
129

 “RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Formação inicial de litisconsórcio ativo – Possibilidade – O Fato de 

algumas das agravadas terem sede em outras comarcas e outros Estados da Federação , por si só, não constitui 

óbice para a formação de litisconsórcio ativo por sociedades empresárias integrantes de um mesmo grupo 

econômico, de fato ou de direito – Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos procedimentos 

previstos na Lei de Recuperações Judicias e Falências, dentre os quais as normas que tratam do litisconsórcio – 

Competência do juízo "a quo" para o processamento, em conjunto dos pedidos de recuperação judicial de 

sociedades que integram um mesmo grupo econômico. [...]”. SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento de nº 2048229-98.2016.8.26.0000. 2ª Câmara de Direito 

Empresarial, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira. Julgado em: 15 ago. 2016. 
130

 FONTANA, Maria Isabel Vergueiro de Almeida. Recuperação Judicial de Grupos de Sociedades. 2016. 

Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. São Paulo/SP, p. 50. 
131

 BRASIL. Lei nº 11.101/2005 – Art. 189: Aplica-se a Lei n
o
 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 

Processo Civil, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei.  
132

 Aqui, falhou o legislador em não inserir a Lei que atualmente dispõe acerca da legislação processual civil, 

editada em 2015 e vigente desde 2016, a Lei nº 13.105/2015. Mostra-se desarrazoado, todavia, deixar de aplicar 
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Entende-se, ainda, o que também será discutido de forma mais pormenorizada a frente, que 

todas as sociedades empresárias componentes do grupo devem preencher os requisitos 

autorizadores do pedido de recuperação judicial, constantes no artigo 48, apresentando a 

documentação exigida no artigo 51, ambos da LRF. 

 

3.2 Fundamentos para o processamento em conjunto do pedido de recuperação judicial 

 

Apesar do silêncio da LRF quanto à possibilidade de pedido conjunto de recuperação 

judicial para empresas componentes de um mesmo grupo empresarial, a jurisprudência pátria 

vem admitindo o litisconsórcio ativo nesses procedimentos com fundamento na aplicação 

subsidiária do Código de Processo Civil
133

, notadamente o seu art. 113
134

, e nos benefícios 

advindos de um único processo para a solução da crise empresarial que acomete o grupo. 

Entende-se que o litisconsórcio ativo, nos casos de recuperação judicial de grupos 

empresariais, mostra-se possível tanto pela existência de convergência de direitos, obrigações 

e interesses (por exemplo, afinidade entre as sociedades em recuperação judicial), quanto pela 

existência de elementos de conexão (por exemplo, o fato comum na origem das respectivas 

crises financeiras)
135

, dois requisitos autorizadores do litisconsórcio ativo facultativo. 

                                                                                                                                                                                     
as novas disposições processuais às ações de insolvência tão somente em virtude da inércia do legislativo. 
133

 “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEZ EMPRESAS QUE INTEGRAM GRUPO ECONÔMICO DE FATO. 

LITISCONSÓRCIO ATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA LEI Nº 11.101/2005. 

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. AUSÊNCIA DE DOUTRINA SOBRE O ASSUNTO. ESCASSA 

JURISPRUDÊNCIA NACIONAL. ADMISSIBILIDADE, ENTRETANTO, PELO TRIBUNAL. TENDÊNCIA 

DE SEDIMENTAÇÃO DE POSICIONAMENTO. CABIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

LITISCONSÓRCIO ATIVO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PRESUNÇÃO DE LIAME ENTRE AS 

EMPRESAS. IMPRESCINDÍVEL DEMONSTRAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO SUBJETIVA E NEGOCIAL 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE COMUNHÃO DE DIREITOS E DE OBRIGAÇÕES 

ENTRE AS RECUPERANDAS. (...) RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. 

SEPARAÇÃO DE MASSAS. INADMISSIBILIDADE. FORTE ENTRELAÇAMENTO NEGOCIAL ENTRE 

AS AGRAVADAS. (...) Agravadas integram grupo econômico de fato. Setor da construção civil do grupo 

empresarial. A integração das empresas agravadas num mesmo grupo empresarial, de forte atuação na área de 

infraestrutura do país, certamente foi considerada como fator relevante pelos credores nos contratos por eles 

celebrados, inclusive naqueles envolvendo a concessão de créditos, como é o caso do recorrente. Empresas que 

têm a finalidade social em comum. Identidade de endereço. Negócios vinculados. Celebração de contratos com 

garantias cruzadas. Interligação subjetiva e negocial. Caracterização”. SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo Regimental de nº 2094999-86.2015.8.26.0000. 2ª Câmara Reservada 

de Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi. Julgado em 31 ago. 2015. 
134

 BRASIL. Lei nº 13.105/2015. Código de Processo Civil – Art. 113.  Duas ou mais pessoas podem litigar, no 

mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: 

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; 

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; 

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. 
135

 MITIDIERO, Daniel; FARO, Alexandre; DEORIO, Karina; LEITE, Cristiano. Consolidação substancial e 

convenções processuais na recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais: RDB, 

São Paulo, v. 20, n.78, p. 219-228, out./dez. 2017. 
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Fontana, no mesmo sentido, indica que o requisito presente no inciso II do art. 113 

do Código de Processo Civil se verifica na origem em comum da crise financeira que afeta a 

todas as componentes do grupo empresarial
136

. Já a exigência do inciso III do art. 113 

decorreria da própria existência do grupo econômico
137

, bastando a comprovação de sua 

existência para que se mostrasse possível o processamento em conjunto do pedido de 

recuperação judicial
138

. 

Uma discussão bastante interessante, constantemente evitada pela doutrina e pela 

jurisprudência, consiste em saber se os requisitos para a verificação do litisconsórcio ativo 

facultativo na recuperação judicial são cumulativos ou alternativos, ou seja, se presente 

somente a “convergência de direitos, obrigações e interesses”, mas não havendo uma 

“identidade entre os pedidos ou da causa de pedir”, se seria possível o processamento em 

conjunto do pedido de recuperação judicial. 

Nesse sentido, sem se aprofundar em suas razões, Pereira Calças aponta que somente 

deve ser admitido o litisconsórcio ativo quando tratar-se de “duas ou mais empresas 

participantes de um grupo econômico que invocam como causa da crise econômico-

financeiraa mesma situação fática
139

‖. Assim, para o autor sobredito, os requisitos 

autorizadores do litisconsórcio ativo seriam cumulativos. 

A análise da questão, no entanto, mostra-se mais complicada do que parece. Admitir-

se o litisconsórcio ativo de duas sociedades empresárias, não componentes de um mesmo 

grupo empresarial, mas com a “mesma causa de pedir”, ou seja, afetadas por um fator idêntico 

de crise, realmente não faz qualquer sentido. Caso contrário, empresas de um mesmo setor 
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 FONTANA, Maria Isabel Vergueiro de Almeida. Recuperação Judicial de Grupos de Sociedades. 2016. 

Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. São Paulo/SP, p. 47. 
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 FONTANA, Maria Isabel Vergueiro de Almeida. Recuperação Judicial de Grupos de Sociedades. 2016. 

Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. São Paulo/SP, p. 47. 
138

 Quanto à hipótese de litisconsórcio ativo prevista no art. 113, inciso I: “o inciso I do art. 113 do CPC/2015 

não pode ser invocado para fundamentar litisconsórcio ativo facultativo em recuperação judicial postulada por 

empresas que componham determinado grupo econômico, pois, em virtude de tal circunstância, não se pode 

vislumbrar entre elas a comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, haja vista que cada uma das 

empresas, mesmo que todas estejam em crise econômico-financeira, mantêm autonomia econômica e jurídica”. 

CALÇAS, Manoel de Queiroz. Reflexões Sobre O Litisconsórcio Ativo Entre Empresas Componentes de Grupo 

Econômico Na Recuperação Judicial. In: YARSEHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 

(Coord.). Processo Societário II: Adaptado ao Novo CPC – Lei n° 13.105/2015. São Paulo: Quartier Latin, 

2015, p. 473. 
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 CALÇAS, Manoel de Queiroz. Reflexões Sobre O Litisconsórcio Ativo Entre Empresas Componentes de 

Grupo Econômico Na Recuperação Judicial. In: YARSEHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 

(Coord.). Processo Societário II: Adaptado ao Novo CPC – Lei n° 13.105/2015. São Paulo: Quartier Latin, 

2015, p. 472. 
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(ex: varejo, construção civil etc.), mesmo que concorrentes, estariam autorizadas a requerer 

recuperação judicial em litisconsórcio ativo. 

No entanto, a hipótese inversa (empresas de um mesmo grupo empresarial, mas que 

não possuem uma identidade na crise que as acomete, ou mesmo se somente uma ou algumas 

delas estiverem em crise e outras não) desperta questionamentos. 

Parte da doutrina afirma não ser necessário que todas as sociedades do grupo estejam 

em estado de insolvência para a propositura em conjunto do pedido de recuperação judicial 

pelo grupo, entendimento compartilhado, dentre outros, por Cerezetti, que defende, inclusive, 

não ser necessária a identificação do estado de insolvência do insolvência do grupo pelo juízo 

competente quando da decisão que defere o processamento do pedido, em trecho que vale 

acostar: 

 

Também importa destacar que, se a formulação conjunta de pedido de recuperação 

judicial passa pela detecção da relação grupal entre as devedoras, a sua aceitação 

não precisa ser necessariamente precedida da identificação da insolvência das 

demandantes. Com efeito, sob a disciplina da LRE, nem o pedido de recuperação 

judicial e tampouco a decisão de deferimento do seu processamento dependem da 

comprovação de insuficiência patrimonial ou de um estado de insolvência calcado 

no inadimplemento ou na impossibilidade de satisfazer obrigações, mas apenas da 

indicação daquilo que o legislador optou por denominar de “crise econômico-

financeira” (art. 51, I). Assim, desnecessário será apurar eventual estado de 

insolvência ou mesmo ponderar sobre a viabilidade ou inviabilidade das devedoras, 

exigindo-se de cada sociedade os ordinários requisitos para o pedido de 

recuperação
140

. 

 

Ousa-se discordar em partes da autora supracitada, por entender que tal presunção 

não pode ser absoluta, devendo ser analisado caso a caso, ainda que de forma superficial, o 

requisito da “crise econômico-financeira” para todas as empresas do grupo (o que se pode 

concluir da própria documentação contábil que a LRF exige para a proposição do pedido), 

partindo do pressuposto que, em princípio, estas mantêm sua personalidade jurídica e 

autonomia patrimonial
141

.  

Em determinadas estruturas societárias, mostra-se possível que, dentro do mesmo 

grupo, algumas sociedades não sejam afetadas pela crise econômico-financeira que acomete 

as demais. Neste caso, estaria preenchido o requisito do inciso III do art. 113 do Código de 
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 CEREZETTI, Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação judicial: o indispensável encontro entre 

Direito Societário, Processual e Concursal. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 

(Coords.). Processo Societário II: adaptado ao Novo CPC – Lei nº 13.105/2015, São Paulo: Quartier Latin, 

2015, pp. 749-750. 
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 Nesse sentido, Caminha observa que “a participação em grupo societário não extingue a personalidade 

jurídica das sociedades participantes, cada uma mantém-se como centro autônomo de imputação de direitos e 

obrigações, separada das demais”. CAMINHA, Uinie. Notas sobre os grupos de sociedades no direito brasileiro. 

Pensar-Revista de Ciências Jurídicas, v. 12, n. 2, p. 187-195, 2010, p. 191. 
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Processo Civil para o litisconsórcio ativo (a própria existência de um grupo empresarial), mas 

não seria observada a exigência de a empresa que postula o deferimento do processamento de 

seu pedido estar em crise econômico-financeira. 

Acredita-se viável, no entanto, o processamento em conjunto quando a crise de uma 

ou de algumas das sociedades empresárias componentes de um mesmo grupo econômico afete 

ou tenha potencial de afetar as demais
142-143

, que, inevitavelmente, adentrar-se-iam em estado 

de crise se não fosse o pedido de recuperação judicial. Esperar que todas as sociedades 

empresárias sejam afetadas pela crise para a propositura de um pedido de recuperação judicial 

em litisconsórcio ativo seria, certamente, um contrassenso aos objetivos do instituto, pois 

atrasaria o processo de turnaround e aumentariam as chances de insucesso da reestruturação. 

Conclui-se, portanto, sobre a cumulatividade ou a alternatividade dos requisitos 

autorizadores do litisconsórcio ativo para o processamento em conjunto de pedidos de 

recuperação judicial, que a demonstração da existência do grupo empresarial se mostra 

inafastável, enquanto a “afinidade do pedido ou da causa de pedir” deve ser constatada a 

partir da semelhança entre os fatores da crise que afeta todos os componentes do grupo, ou, se 

não todos, se tiver o potencial de afetar os agentes que, até então, não se encontrem em 

situação de dificuldade financeira
144

. 

Diferentemente da consolidação substancial, como se verá mais adiante, o mero 

litisconsórcio ativo não tem como premissa a união de todos os credores do grupo em torno 

do ativo unificado de todas as sociedades empresárias que o compõe. Dessa forma, não é uma 
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 AIRES, Antônio; XAVIER, Celso; FONTANA, Maria Isabel. Recuperação Judicial e Falência de Grupo 

Econômico. In: ELIAS, Luís Vasco (Coord.). 10 Anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências: 

Reflexões Sobre a Reestruturação Empresarial no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 74. 
143 Nesse sentido: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra 

decisão que, afirmando ser incabível o processamento conjunto do pedido de recuperação judicial relativo às 

sociedades autoras, determinou a indicação de uma apenas para figurar no polo ativo do pedido – Possibilidade 

de litisconsórcio ativo, em recuperação judicial, a despeito da ausência de previsão na Lei nº 11.101/2005, 

mediante a aplicação, em caráter subsidiário, do CPC, em de caso de sociedades integrantes de grupo 

econômico, de direito ou de fato, ante a ausência de vedação na Lei de Falências e Recuperações Judiciais, 

autorizando a solução da questão mediante o emprego dos métodos de integração das normas jurídicas – 

Hipótese de crise econômico-financeira de grupo econômico que pode vir a afetar as sociedades que dele 

participam, dada a ligação entre elas existente – Processamento em conjunto que atende aos princípios da 

celeridade, da economia processual e da preservação da empresa – Reforma da decisão agravada – Recurso 

provido, com ratificação da medida liminar concedida, com antecipação de tutela.”. SÃO PAULO. TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – Agravo de Instrumento nº 2153600-51.2016.8.26.0000. 2ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira. Julgado em: 28 abr. 

2017. 
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 Sobre a questão, o TJ/SP já decidiu: “o que justifica o litisconsórcio na recuperação judicial é a necessidade 

de superação das dificuldades das empresas. Portanto, somente aquelas que se encontram em dificuldades, ou 

ligadas a outras que enfrentem dificuldades, devem participar da recuperação”. SÃO PAULO. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento de nº 2084295-14.2015.8.26.0000/50000. 2ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi. Julgado em: 31 ago. 2015. 
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imposição em decorrência da mera constatação de que um conjunto de sociedades 

empresárias forma um grupo empresarial, não existindo lei nesse sentido, de modo que não há 

que se falar em litisconsórcio necessário na propositura do pedido recuperação judicial
145-146

, 

apesar de posições doutrinárias diversas
147

, as quais se fundam em uma das hipóteses de 

consolidação substancial (que não deve ser verificada na decisão que defere o processamento 

do pedido e, consequentemente, acolhe o litisconsórcio ativo) e, portanto, serão comentadas 

em capítulo posterior. 

Observa-se, portanto, que, se as diferentes sociedades empresárias que formam 

determinado grupo empresarial desejarem ingressar com pedidos distintos, mesmo que na 

mesma comarca, isso será possível, pois, a princípio, o litisconsórcio é meramente 

facultativo
148

, tanto para os grupos de fato quanto para os grupos de direito
149

. 
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 Nesse sentido: “Vale lembrar que o litisconsórcio, no caso, é facultativo – e não necessário, ou unitário. Ou 

seja: as sociedades do mesmo grupo podem apresentar pedido de recuperação conjuntamente, em litisconsórcio, 

como uma faculdade, não obrigatoriamente”. TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Recuperação 

Judicial de Grupos de Empresas. In: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo Viera 

von. (Coord.). Temas de Direito Empresarial e outros estudos em homenagem ao Professor Luiz Gastão Paes de 

Barros Leães. São Paulo: Malheiros, p. 350. 
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 “Também sobre o prisma do art. 114 do CPC/2015, verifica-se que inexiste qualquer disposição de lei que 

determine a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio em pleito de recuperação judicial que envolva 

empresa (individual ou sociedade) componente de grupo econômico de fato ou de direito. Por outro lado, 

considerando-se que as empresas que participam de um grupo econômico de fato ou de direito, sejam individuais 

ou sociedades, gozam de plena autonomia jurídica e patrimonial, bem como, por sua atuação individualizada no 

mercado, têm elas credores diversos, ativos e passivos distintos, não se entrevê, em hipótese nenhuma, a 

possibilidade de configurar relação jurídica controvertida a ser solucionada por sentença, cuja eficácia dependa 

da citação de todos que devam ser litisconsortes. Não se vislumbra possibilidade de unitariedade nas relações 

jurídicas a serem examinadas em recuperação judicial de empresas componentes de grupo econômico”. 

CALÇAS, Manoel de Queiroz. Reflexões Sobre O Litisconsórcio Ativo Entre Empresas Componentes de Grupo 

Econômico Na Recuperação Judicial. In: YARSEHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 

(Coord.). Processo Societário II: Adaptado ao Novo CPC – Lei n° 13.105/2015. São Paulo: Quartier Latin, 

2015, pp. 469-470. 
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 Nesse sentido: “O litisconsórcio pode ser tanto facultativo como necessário, dependendo da origem do 

consórcio – fato que também impactará na modalidade de consolidação substancial que pode emergir da sua 

admissão”. MITIDIERO, Daniel; FARO, Alexandre; DEORIO, Karina; LEITE, Cristiano. Consolidação 

substancial e convenções processuais na recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 

Capitais: RDB, São Paulo, v. 20, n.78, p. 219-228, out./dez. 2017, p. 02. 
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 “O litisconsórcio ativo entre as diversas pessoas jurídicas de um mesmo suposto grupo econômico de fato é 

de natureza facultativa e não necessária. Não se vê razão fática ou jurídica para determinar ex officio a sua 

inclusão no polo ativo da demanda, impondo-lhes a fórceps regime de recuperação judicial que não desejam”. 

SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento de nº 

638.370-4/0-00. 1ª Câmara Especializada em Falências e Recuperações Judiciais, Rel. Des. Romeu Ricúpero. 

Julgado em 30 jun. 2009. 
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 Nesse sentido, Manoel de Queiroz Pereira Calças aponta que: “Também sob o prisma do art. 114 do 

CPC/2015, verifica-se que inexiste qualquer disposição de lei que determine a obrigatoriedade de formação de 

litisconsórcio em pleito de recuperação judicial que envolva empresa (individual ou sociedade) componente de 

grupo empresarial de fato ou de direito”. CALÇAS, Manoel de Queiroz. Reflexões Sobre O Litisconsórcio Ativo 

Entre Empresas Componentes de Grupo Econômico Na Recuperação Judicial. In: YARSEHELL, Flávio Luiz; 

PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (Coord.). Processo Societário II: Adaptado ao Novo CPC – Lei n° 

13.105/2015. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 469. 
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Satiro, em parecer jurídico, afirma ser a recuperação judicial uma faculdade do 

devedor, não sendo possível impor a inclusão de uma pessoa no polo ativo, considerando que 

o pedido conjunto é resultado de uma decisão estratégica das requerentes
150

. 

Ainda sobre a questão, afirmando a inexistência de litisconsórcio necessário no polo 

ativo do pedido de recuperação judicial, o parecer do Promotor de Justiça Anco Márcio Valle, 

do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em sede da recuperação judicial das 

empresas do Grupo OGX, para quem a o direito de ação, sobretudo nos processos de 

recuperação judicial, constitui um direito subjetivo e não uma obrigação, mesmo se tratando 

de empresas componentes de um mesmo grupo econômico
151

. 

Sobre as espécies de litisconsórcio presentes em processos de recuperação judicial, 

Cerezetti destaca que a consolidação processual (a qual, conforme será abordado mais à frente, 

consiste, em resumo, tão somente em uma consequência da admissão do litisconsórcio ativo 

para empresas de um mesmo grupo econômico): 

 

[...] refere-se a casos em que o litisconsórcio ativo não é necessário nem unitário. O 

primeiro aspecto significa que as devedoras poderiam ter optado pelo ajuizamento 

individual de ações de recuperação judicial, e estas seriam apreciadas e resultariam 

em provimento com efeitos apenas para as respectivas partes processuais. Há, 

portanto, um litisconsórcio facultativo. Dizer que o litisconsórcio não é unitário, por 

sua vez, é afirmar que a ação dirá respeito a partes autônomas em sentido processual, 

ou seja, que as devedoras serão sujeitos de posições processuais próprias e diferentes 

daquelas ocupadas pelas litisconsortes. Identifica-se uma pluralidade de demandas 

que se unem formalmente em um só processo. Pode-se dizer, então, tratar-se de 

litisconsórcio facultativo comum
152

. 

 

Conclui-se, assim, não ser obrigatório que todas as empresas componentes de um 

grupo econômico, de fato ou de direito, venham a requerer recuperação judicial em conjunto, 

sendo plenamente possível que existam processos distintos para a reestruturação de cada uma 

delas ou mesmo de algumas destas. 
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 SATIRO, Francisco. Parecer Jurídico nos autos de nº 0036581-49.2016.8.26.0100 (Recuperação Judicial da 

Construtora e Incorporadora Atlântica – TJ/SP). Fl. 5.177 dos autos. Assinado no dia 30/11/2016 e protocolizado 

nos autos no dia 02/12/2016. 
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 “Não há litisconsórcio necessário no polo ativo, visto que o direito abstrato de invocar a tutela jurisdicional 

constitui um direito subjetivo e não uma obrigação. Ninguém pode ser compelido a ser autor e a exercer um 

direito de ação, sobretudo em se tratando de recuperação judicial, ainda que entre empresas de um mesmo grupo 

econômico. Cada companhia – com personalidade jurídica própria e patrimônio autônomo – é que avalia se deve 

ou não impetrar o pedido, bem como se deve integrar-se ou não em litisconsórcio ativo com as demais, podendo 

instaurar feitos independentes distribuídos a Juízos diversos, se entender mais adequado”. RIO DE JANEIRO. 3ª 

VARA EMPRESARIAL DO FORO CENTRAL CÍVEL DO RIO DE JANEIRO. Processo de nº 0159941-

90.2014.8.19.0001. Autos da Recuperação Judicial da OSX BRASIL S/A e outras. 
152

 CEREZETTI, Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação judicial: o indispensável encontro entre 

Direito Societário, Processual e Concursal. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 

(Coords.). Processo Societário II: adaptado ao Novo CPC – Lei nº 13.105/2015, São Paulo: Quartier Latin, 

2015, p. 754. 
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Sobre as vantagens do litisconsórcio na recuperação judicial, destaca-se uma melhor 

organização do processo, com a eliminação de custos de transação que seriam impostos aos 

grupos em recuperação se fosse necessário um processo para cada sociedade empresária, a 

exemplo dos gastos com o administrador judicial (que poderiam ser distintos administradores 

judiciais, um para cada componente do grupo), de custas judiciais e de publicações em jornais 

de grande circulação. 

Fontana também aponta a economia processual e a tentativa de se furtar de decisões 

antagônicas e conflitantes, que poderiam afetar a viabilidade das empresas do grupo, como 

consequências práticas do litisconsórcio ativo na recuperação judicial
153

. 

Para Cerezetti, a consolidação processual “permite o alinhamento das mais diversas 

fases na caminhada processual da recuperação judicial das devedoras
154

”. Assim, segundo a 

autora, as vantagens do litisconsórcio ativo consistiriam: 

  

“[...] na atuação de apenas um administrador judicial, na reunião conjunta de 

comitês de credores, na simplificação da apuração de créditos, na facilitada troca de 

informações para que se obtenha precisa compreensão da situação societária e 

financeira das devedoras, e na adoção dos mesmos prazos processuais para os 

importantes momentos da recuperação, tais como para a apresentação das relações 

de credores e dos planos de recuperação judicial, bem como para a realização de 

assembleia de credores para deliberação sobre proposta das devedoras
155

”. 

 

Observa-se, assim, que a opção pelo litisconsórcio ativo traz inúmeras vantagens ao 

grupo empresarial que deseja se reestruturar, notadamente consequências relacionadas à 

economia processual e à eliminação de custos de transação. 

 

3.3 Os requisitos do artigo 48 da LRF e o pedido de recuperação judicial de grupos 

empresariais 

 

Verificada a possibilidade de um grupo empresarial ter processada em conjunto a sua 

recuperação judicial, uma polêmica discussão que chegou aos tribunais consiste na 
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 FONTANA, Maria Isabel Vergueiro de Almeida. Recuperação Judicial de Grupos de Sociedades. 2016. 

Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São 
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Direito Societário, Processual e Concursal. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 
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necessidade, ou não, de todas as empresas do grupo preencherem os requisitos do artigo 48 da 

LRF
156

 para fins de deferimento do processamento do pedido. 

Utilizando-se, como exemplo, a exigência de 02 (dois) anos de exercício regular de 

atividade empresária para a obtenção do benefício da recuperação judicial, contados à data do 

pedido, verifica-se que, com considerável frequência, visando a uma melhor organização 

societária, grupos econômicos com mais de 02 (dois) anos de exercício regular de atividade 

empresária (tempo mínimo para o requerimento da recuperação judicial) transferem suas 

posições contratuais a sociedades empresárias recém-criadas, componentes do mesmo 

conglomerado. 

De um lado, o deferimento da recuperação judicial a sociedades empresárias recém-

criadas, em litisconsórcio às outras componentes do grupo que possuam mais de 02 (dois) 

anos de exercício regular de atividade empresária, consegue atender aos benefícios gerados 

pelo processamento em conjunto do processo, listados no tópico acima. 

De outro, permitir-se que sociedades recém-criadas possam requerer recuperação 

judicial, sob a alegação de pertencerem a grupo que possui mais de 02 (dois) anos de 

exercício regular de atividade empresarial, abriria espaço para fraudes e, de certa forma, 

contrariaria o texto legal, visto que, no requerimento em litisconsórcio ativo, há diversas 

devedoras (cada empresa componente do grupo) e não uma única devedora (o grupo) 

somente. Assim, como o caput do artigo 48 da LRF cita que o devedor deverá comprovar o 

atendimento aos requisitos elencados, entender-se-ia que cada empresa componente do grupo 

deve cumprir as exigências legais para o deferimento da recuperação judicial. 

Na doutrina, Fontana
157

 sustenta que todos os litisconsortes ativos deverão atender 

aos requisitos do art. 48 da LRF para serem considerados partes legítimas, assim como 

deverão apresentar individualmente os documentos exigidos pelo artigo 51 da mesma Lei. 
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 BRASIL. Lei nº 11.101/2005 – Art. 48: Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do 

pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, 
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I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as 
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 FONTANA, Maria Isabel Vergueiro de Almeida. Recuperação Judicial de Grupos de Sociedades. 2016. 
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Cerezetti
158

, no mesmo sentido, defende que todas as sociedades que compõem o 

litisconsórcio ativo precisam satisfazer os requisitos do artigo 48 da LRF, assim como instruir 

a petição inicial com os documentos listados no artigo 51 da LRF. 

Em sentido contrário, já se manifestou o TJ/SP
159

, entendendo que a requerente, ao 

integrar grupo econômico existente há 15 anos, mesmo constituída há menos de dois anos 

mediante transferência de ativos das empresas do grupo para prosseguir no exercício de 

atividade já exercida por tais empresas, é de se ter como atendido o pressuposto do biênio 

mínimo de atividade empresarial no momento do pedido. 

Diversos juízos de primeira instância também já afirmaram a desnecessidade do 

cumprimento do período de 02 (dois) anos de exercício regular de atividade empresária, 

quando a empresa em questão, apesar de recém-criada (há menos de dois anos), integra grupo 

econômico que existe a mais tempo
160-161-162

. 
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 CEREZETTI, Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação judicial: o indispensável encontro entre 

Direito Societário, Processual e Concursal. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 

(Coords.). Processo Societário II: adaptado ao Novo CPC – Lei nº 13.105/2015, São Paulo: Quartier Latin, 
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 “Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Pronunciamento judicial que apenas defere o processamento 

da recuperação judicial. Recurso pretendendo a revogação do deferimento, sob a alegação central de não 

exercício regular da atividade empresária pela recuperanda há mais de dois anos no momento do pedido. Ato que 
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ato previsto no artigo 52 da Lei n° 11.101/2005. Agravo conhecido. Falta de recolhimento do porte de retorno 

equivalente a preparo incompleto, que não autoriza a imediata aplicação da deserção, configurada hipótese de 

insuficiência. Agravante que, intimado, complementa do preparo com o recolhimento do porte de retorno. 

Deserção não reconhecida. O requisito do artigo 48, „caput‟, da Lei n° 11.101/2005, „exercício regular das 

atividades empresariais há mais de dois anos no momento do pedido de recuperação judicial‟, não exige 

inscrição na Junta Comercial por tal período mínimo. Integrando a requerente da recuperação judicial grupo 

econômico existente há 15 anos, e sendo constituída há menos de dois anos mediante transferência de ativos das 

empresas do grupo para prosseguir no exercício de atividade já exercida por tais empresas, é de se ter como 

atendido o pressuposto do biênio mínimo de atividade empresarial no momento do pedido. Agravo conhecido e 

desprovido, mantida a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial”. SÃO PAULO. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento nº 0057528-

17.2008.8.26.0000. Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais de Direito Privado, Rel. Des. Pereira 

Calças. Julgado em: 04 mar. 2009. 
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 “Igualmente, os requisitos do art. 48 também estão preenchidos, conquanto a empresa São Pio tenha sido 

constituída há menos de dois anos. Com efeito, tal empresa faz parte do mesmo conglomerado econômico 

formado pelas demais requerentes, e a exclusão dela desse processo de recuperação poderia importar em prejuízo 

aos credores e desiquilíbrio econômico no grupo a ponto de comprometer o êxito da recuperação”. MATO 

GROSSO DO SUL. 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DOURADOS/MS. Processo de Recuperação 

Judicial nº 0802789-69.2013.8.12.0002. Juiz de Direito Jonas Hass Silva Júnior. Decisão proferida em: 13 abr. 

2013. Publicada em: 18 abr. 2013. 
161

 “A despeito do tempo de funcionamento inferior a dois anos em relação à sociedade DGS PARTICIPAÇÕES 

S.A. há que se frisar que tal constatação não representa óbice para o deferimento do processamento da 

recuperação judicial, haja vista ter as primeiras requerentes cumprido o lapso temporal previsto em lei, todas 

pertencerem a um só grupo econômico. Entendimento mais rigoroso acerca do requisito temporal esvaziaria a 

própria finalidade da norma, que intenciona viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, concretizando, com isso, vários princípios de ordem social”. GOIÁS. VARA CÍVEL DA COMARCA 
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A questão foi enfrentada, já neste ano de 2018, pelo juiz Marcelo Barbosa 

Sacramone
163

, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, 

no caso do processo de recuperação judicial do “Grupo Brasil Pharma”, em que restou 

decidido que, a princípio, os requisitos do artigo 48 da LRF devem ser observados por todas 

as sociedades empresárias componentes do grupo, com a exceção de ser constatada hipótese 

de consolidação substancial (instituto objeto do último capítulo deste trabalho), em que os 

pressupostos deverão ser observados pelo grupo como um todo, e não por cada empresa que o 

compõe, visto o “instransponível entrelaçamento negocial” entre as sociedades. 

Quanto à exigência de 02 (dois) anos de exercício regular de atividade empresária 

para requerer recuperação judicial, filia-se aqui ao entendimento de Marcelo Barbosa 

Sacramone, acima referido. Para os demais requisitos, objeto de escassas discussões tanto na 

doutrina quanto na jurisprudência, entende-se que devem ser cumpridos individualmente por 

todas as empresas integrantes do litisconsórcio ativo. 

Talvez se questione se não deveria ser aplicado o entendimento de Marcelo Barbosa 

Sacramone ao requisito do inciso II, por exemplo, de “não ter, há menos de 5 (cinco) anos, 

obtido concessão de recuperação judicial”; ou seja, caso verificada hipótese de consolidação 

substancial, um grupo formado por empresas que obtiveram a concessão da recuperação 

judicial nesse período e outras que não, se seria possível o deferimento do processamento em 

conjunto da recuperação judicial para todas elas. 

De fato, é um questionamento pertinente e bastante sensível; no entanto, há que se 

destacar que a lógica aplicada a este último exemplo difere da primeira. Aqui, para um grupo, 

consolidado substancialmente, com instransponível entrelaçamento negocial, formado por 

empresas que obtiveram a concessão da recuperação judicial nos últimos 05 (cinco) anos e 

                                                                                                                                                                                     
DE FLORES DE GOIÁS/GO. Processo de Recuperação Judicial nº 367199-62.2012.8.09.0181. Juíza de Direito 

Claudia Silvia de Andrade Freitas. Decisão proferida em: 17 dez. 2012. 
162

 “Anoto que, em se tratando de grupo empresarial, a existência de Empresa com menos de dois anos de 

funcionamento não obsta o processamento do pedido”. SÃO PAULO. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

ARAÇATUBA/SP. Processo de Recuperação Judicial nº 1001985-03.2014.8.26.0100. Juíza de Direito Sonia 

Cavalcante Pessoa. Decisão proferida em: 09 mai. 2014. Publicada em: 15 mai. 2014. 
163

 “No caso de grupos de sociedades em que tenha sido respeitada a disciplina societária que estabelece a 

autonomia patrimonial das sociedades, o litisconsórcio facultativo gerado exige que todos os requisitos exigidos 

pela LREF sejam preenchidos por todos os autores, individualmente, dentre os quais o período de dois anos. Por 

seu turno, verificada a consolidação substancial, com “intransponível entrelaçamento negocial” entre as 

sociedades, e não apenas por integrarem grupo societário, deverá ocorrer tratamento unificado das pessoas 

jurídicas integrantes do grupo, o que simplesmente refletiria o tratamento uno já conferido pelos próprios 

devedores e, diante de sua atuação, também pelos próprios credores. Dessa forma, os requisitos legais, não 

apenas a competência, mas também o requisito de dois anos deverá ser aferido em relação ao grupo como um 

todo”. SÃO PAULO. 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO 

PAULO/SP. Processo de Recuperação Judicial nº 1000990-38.2018.8.26.0100. Juiz Marcelo Barbosa 

Sacramone. Decisão proferida em: 11 jan. 2018. 
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por outras que não, entende-se que o conglomerado já teve a chance de recuperar-se e 

(provavelmente) não o fez, não podendo impor aos credores novo sacrifício nesse prazo. Para 

aferição do tempo de exercício regular de atividade empresária em caso de grupo consolidado 

substancialmente, quando somente algumas das empresas cumprem tal requisito, por sua vez, 

entende-se que o conglomerado existe desde a data de início do exercício regular das 

atividades da primeira empresa que o compõe. 

 

3.4 A competência para o processamento do pedido de recuperação judicial de grupos 

empresariais 

 

Outra problemática que surge a partir da admissão do litisconsórcio ativo entre 

empresas do mesmo grupo na ocasião do requerimento de recuperação judicial consiste na 

definição do foro competente para o processamento do pedido. 

Conforme dispõe o artigo 3º da LRF, “é competente para homologar o plano de 

recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do 

local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do 

Brasil
164

”. 

Ocorre, entretanto, que a definição de “principal estabelecimento do devedor” 

sempre despertou divergências entre os tribunais e na própria doutrina. Superado o 

entendimento minoritário que afirma ser o “principal estabelecimento do devedor” o local da 

matriz da pessoa jurídica
165

, diferentemente da União Europeia, em que existe uma presunção 

                                                           
164

 Para uma proposta de lege ferenda à norma referida, ver: XAVIER, Celso Caldas Martins. Análise Crítica da 

Regra de Fixação de Competência Prevista na Lei de Falências. In: TOLEDO, Paulo Fernando C. S. de; 

SATIRO, Francisco. (Coord.). Direito das Empresas em Crise: Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 

2012, pp. 53-75. 
165

 Ver: BRASIL. Secretaria de Jurisprudência do STJ: Jurisprudência em Teses I, nº 35, Brasília, 2015. “2) Para 

fins do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, „principal estabelecimento‟ é o local do centro  das  atividades  da  

empresa,  não  se confundindo com o endereço da sede constante do estatuto social”. Precedentes: REsp 

1006093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, 

DJe 16/10/2014; REsp 439965/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

20/06/2013, DJe 01/07/2013; CC 116743/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 17/12/2012; SEC 1735/EX, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2011, DJe 03/06/2011; SEC 

1734/PT , Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro  FELIX  FISCHER,  CORTE  

ESPECIAL,  julgado em 15/09/2010, DJe 16/02/2011; CC 37736/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2003, DJe 16/08/2004; CC 134475/MG (decisão monocrática), Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 03/10/2014, DJe 09/10/2014; SLS 1904/AM (decisão 

monocrática), Rel. Ministro GILSON DIPP, julgado em, 10/07/2014, DJe  01/08/2014; CC 132784/CE (decisão  

monocrática),  Rel. Ministro SIDNEI BENETI,  julgado em 29/04/2014, DJe  02/05/2014; CC 114247/SP 

(decisão  monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 03/08/2012, DJe 

15/08/2012. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 506)”. 



 54 
 

 
 

relativa de que o principal estabelecimento consiste no endereço da sede social, para 

procedimentos em que existam estabelecimentos em distintos Estados-membros
166-167

, 

atualmente tal conceito está atrelado a uma concepção mais econômica. 

Mesmo a partir de um viés econômico atribuído ao conceito de “principal 

estabelecimento do devedor”, percebe-se uma divisão da doutrina entre dois entendimentos 

diversos: o primeiro, de que o “principal estabelecimento do devedor” seria definido com base 

no local de maior expressividade patrimonial (volume de faturamento e de ativos)
168

, e o 

segundo, de que o “principal estabelecimento do devedor” seria definido com base no local 

em que se estabelece o centro de decisões e de administração da empresa
169

. 

No caso de pedidos de recuperação judicial de grupos empresariais, a questão ganha 

ainda mais indefinição, considerando se tratar de múltiplas empresas, muitas vezes com mais 

de um centro de tomada de decisões e com diversos locais de geração ou produção de riqueza. 

                                                           
166

 Cf. REGULAMENTO (UE) 2015/848 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 20 de maio 

de 2015, relativo aos processos de insolvência (reformulação): 

Artigo 3º Competência internacional: 

1.  Os órgãos jurisdicionais do Estado-Membro em cujo território está situado o centro dos interesses principais 

do devedor são competentes para abrir o processo de insolvência (processo principal de insolvência). O centro 

dos interesses principais é o local em que o devedor exerce habitualmente a administração dos seus interesses de 

forma habitual e cognoscível por terceiros.  

No caso de sociedades e pessoas coletivas, presume-se, até prova em contrário, que o centro dos interesses 

principais é o local da respetiva sede estatutária. Esta presunção só é aplicável se a sede estatutária não tiver sido 

transferida para outro Estado-Membro nos três meses anteriores ao pedido de abertura do processo de 

insolvência. 
167

 A partir de tal presunção, originou-se a problemática do forum shopping, que consiste, em resumo, na 

tentativa de se ajuizar o pedido onde melhor convém ao devedor, buscando se aproveitar de uma legislação mais 

favorável. Para maiores digressões sobre o tema, cf. LOPUCKI, Lynn M.; WHITFORD, William C. Venue 

choice and forum shopping in the bankruptcy reorganization of large, publicly held companies. Wis. L. Review, 

p. 11, 1991. POTTOW, John AE. The myth (and realities) of forum shopping in transnational insolvency. Brook. 

J. Int'l L., v. 32, p. 785, 2006. SCHLAEFER, Georg Friederich. Forum Shopping under the Regime of the 

European Insolvency Regulation, The International Insolvency Institute, International Insolvency Studies, 

Germany, 2010. RINGE, Wolf-Georg. Insolvency Forum Shopping, Revisited. Hamburg Law Review 2017, p 

38-59. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3091071>. Acesso em: 29 abr. 2018. 
168

 Ver: BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial. São Paulo: Max Limonad, 1969, pp. 

145-146. PENTEADO, Mauro Rodrigues. Comentários ao Artigo 3º. In: SOUSA JR., Francisco Satiro de; 

PITOMBO, Antônio S. A. de M. (Coord.). Comentários à Lei de Recuperações e Falência. 2ª ed. São Paulo: 

RT, 2007, p. 116-123. COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 

10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 61. 
169

 Ver: MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 6ª ed., vol. VII, livro 

V. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1960, pp. 272-273. VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de 

Falências. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1948, p. 84; CEREZETTI, Sheila C. Neder. Grupos de Sociedades e 

Recuperação Judicial: O Indispensável Encontro entre Direitos Societário, Processual e Concursal. In: 

YARSEHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (Coord.). Processo Societário II: Adaptado ao 

Novo CPC – Lei n° 13.105/2015. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 752. CAMPINHO, Sérgio. Falência e 

recuperação de empresa: O novo regime da insolvência empresarial. 4ª ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009. XAVIER, Celso Caldas Martins. Análise Crítica da Regra de Fixação de Competência Prevista 

na Lei de Falências. In: TOLEDO, Paulo Fernando C. S. de; SATIRO, Francisco. (Coord.). Direito das 

Empresas em Crise: Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pp. 53-75. PACHECO, José da 

Silva. Processo de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 50. 
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Os tribunais brasileiros, assim como a doutrina, divergem quanto ao critério para a 

fixação do principal estabelecimento do devedor (empresário individual, sociedades 

empresárias ou grupos com estabelecimentos em comarcas distintas), utilizando-se, muitas 

vezes, de expressões genéricas que não transparecem qual critério foi adotado para a definição 

da competência para o processamento do pedido, a exemplo da menção a “local onde 

exercidas as atividades mais importantes da empresa
170

”, ou a “local onde haja o maior 

volume de negócios
171

”. 

Apesar da existência de tal divergência, existindo um considerável número de 

decisões que sustentam ser o principal estabelecimento do devedor aquele em que se situa a 

atividade econômica e financeira preponderante
172

, percebe-se uma tendência em se 

considerar, na recuperação judicial, o principal estabelecimento como o centro de tomadas de 

decisões da empresa ou do grupo empresarial
173-174-175

, considerado como o local em que se 
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 “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO 

NO DISTRITO FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O RIO DE JANEIRO - RJ. 

PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. ARTS. 3º E 6º, § 8º, DA LEI N. 11.101/2005. VIOLAÇÃO NÃO 

CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E INATIVIDADE DA EMPRESA. POSTERIOR 

MODIFICAÇÃO DA SEDE NO CONTRATO SOCIAL. QUADRO FÁTICO IMUTÁVEL NA INSTÂNCIA 

ESPECIAL. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) 2. A qualificação de principal estabelecimento, 

referido no art. 3º da Lei n. 11.101/2005, revela uma situação fática vinculada à apuração do local onde 

exercidas as atividades mais importantes da empresa, não se confundindo, necessariamente, com o endereço da 

sede, formalmente constante do estatuto social e objeto de alteração no presente caso (...)”. BRASIL. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1006093/DF. Quarta Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira. 

Julgado em: 20 mai. 2014. 
171

 “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 3º DA LEI N. 11.101/2005. Nos termos do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, o 

foro competente para o processamento da recuperação judicial e a decretação de falência é aquele onde se situe o 

principal estabelecimento da sociedade, assim considerado o local onde haja o maior volume de negócios, ou 

seja, o local mais importante da atividade empresária sob o ponto de vista econômico. Precedentes. (...)”. 

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo Interno no CC 147.714/SP. Segunda Seção, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, Segunda Seção. Julgado em: 22 fev. 2017. 
172

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E CONCORDATA. PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI 11.101/2005. [...] Note-se que o principal estabelecimento é aferido pela 

concentração do maior volume de negócios da empresa, podendo coincidir ou não com a matriz. 3. Embora a 

empresa requerente do pedido de recuperação judicial tenha sua sede na comarca de Erechim/RS, conforme 

deflui da alteração contratual inserta nos autos, é na da Capital que se executam a maioria absoluta dos contratos 

que a mesma mantém com órgãos da administração pública direta e empresas de economia mista. 4.Destarte, é o 

caso de se adotar o disposto na novel LRF no que tange ao principal estabelecimento do devedor, na hipótese dos 

autos, a Comarca de Porto Alegre, pois é onde se situa sua atividade econômica e financeira preponderante, logo, 

aonde estão concentrados os seus interesses e credores. Negado seguimento ao agravo de instrumento. RIO 

GRANDE DO SUL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Agravo de 

Instrumento de nº 70059914549. Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto. Julgado em: 29 

mai. 2014. 
173

 “COMPETÊNCIA - FORO - PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROPOSITURA NA 

COMARCA ONDE ESTABELECIDO O ESCRITÓRIO COMERCIAL DA RECUPERANDA - SEDE EM 

COMARCA DIVERSA - IRRELEVÂNCIA - REQUERIMENTO QUE DEVE SER DISTRIBUÍDO NO JUÍZO 

DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO, SOB O PONTO DE VISTA ECONÔMICO - INCIDÊNCIA DO 

ARTIGO 3º DA LEI 11.101/05 - AGRAVO PROVIDO PARA MANTER OS AUTOS NO FORO ONDE 
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concentram os núcleos administrativos da empresa
176

, o “local de onde emanam as principais 

decisões estratégicas, financeiras e operacionais do grupo de empresas
177

”, o “local em que 

são tomadas as principais decisões administrativas, financeiras, comerciais e operacionais 

da empresa
178

”, ou “onde são tomadas as decisões vitais do empreendimento
179

”. 

                                                                                                                                                                                     
DISTRIBUÍDO O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. [...] Não resta dúvida que a requerente mantém sua sede na 

comarca de Itupeva apenas para sua produção. Demonstrando ser seu principal estabelecimento o escritório 

localizado nesta capital, local no qual se desenvolvem as funções de questão administrativa, financeira, 

econômica e comercial. Isto posto, por meu voto o recurso é provido, determinada a permanência dos autos no 

juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações judiciais da comarca de São Paulo, perante o qual distribuído o 

pedido de recuperação”. SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de 

Instrumento nº 0136606- 60.2008.8.26.0000. Câmara Reservada à Falência e à Recuperação Judicial. Rel. Des. 

Eliot Akel. Julgado em: 04 mar. 2009. 
174

 “Exegese do art. 3º da Lei nº 11.105/05. Precedentes do STJ e do TJSP. Principal estabelecimento 

correspondente ao local de onde emanam as principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais do grupo 

de empresas. Competência do foro da Comarca de Cotia/SP para o processamento do pedido de recuperação 

judicial. Agravo provido”. SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo 

de Instrumento nº 0080995-49.2013.8.26.0000. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. 

Alexandre Marcondes. Julgado em 21 mai. 2013. 
175

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – Principal estabelecimento – Empresa que ajuíza pedido de recuperação 

judicial em São Paulo, comarca em que se situa o escritório sede, sob o argumento de que aí se encontra seu 

principal estabelecimento – Decisão singular que determina remessa para Itajaí/SC sob fundamento de que ali se 

encontra o principal estabelecimento – Demonstração de que o local das deliberações da diretoria, 

gerenciamento e demais atividades é Itajaí/SC – Decisão mantida – Recurso desprovido. Dispositivo: Negam 

provimento”. SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de 

Instrumento nº 2130459-37.2015.8.26.0000. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Ricardo 

Negrão. Julgado em 16 dez. 2015. 
176

 Vide trecho de voto vencedor: “Por outro lado, de acordo com a ata notarial (doc. ordem 15) também lavrada 

no dia 14/07/2016, foi constatado que o Edifício localizado na Avenida João Pinheiro, nº 146, Centro, Belo 

Horizonte/MG, possui vários andares ocupados pela Mendes Júnior Trading Engenharia S/A, sendo que no 20º 

andar encontra-se instalado o escritório da Presidência e Diretoria da Mendes Júnior; no 19º andar a sala de 

reuniões da Diretoria; no 18º andar a Área Jurídica; no 17º andar a Área de Engenharia; no 16º andar a Área de 

Engenharia e suprimentos; no 15º andar, Setor Financeiro e contabilidade; no 14º andar, Área de Recursos 

Humanos e, no 6º andar, o auditório da empresa. Além disso, constatou-se existir arquivados nos departamentos 

jurídico, financeiro e contabilidade os livros societários e fiscais. Verifica-se, assim, que o estabelecimento da 

filial, situada em Belo Horizonte/MG, não se trata de mero escritório social, pois concentra o núcleo jurídico, 

financeiro e contábil, além de possuir o maior número de vínculos trabalhistas, o que demonstra ser o principal 

estabelecimento da recuperanda. MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. Agravo de Instrumento de nº 10024160579058005. 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Heloisa Combat. Data 

de Julgamento: 15 dez. 2016. 
177

 “Recuperação Judicial - Grupo de sociedades - Competência para o processamento - Principal 

estabelecimento - Local de onde emanam as principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais do grupo 

de empresas - Competência do foro da Comarca da Capital - Agravo provido.”. SÃO PAULO. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento de nº 2254760-22.2016.8.26.0000. 1ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Fortes Barbosa. Julgado em: 01 mar. 2017. 
178

 RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. Foro do local do principal estabelecimento da empresa 

(art. 3º da Lei nº 11.101/05). Empresa sediada em São Bernardo do Campo. Local em que são tomadas as 

principais decisões administrativas, financeiras, comerciais e operacionais da empresa. Irrelevância de a fábrica 

estar situada na cidade de Campo Grande/MS. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO. SÃO PAULO. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento de nº 

22303275120168260000 SP 2230327-51.2016.8.26.0000. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: 

Alexandre Marcondes. Julgado em: 11 abr. 2017. 
179

 AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DA EMPRESA - GRUPO EMPRESARIAL - LOCAL ONDE 

SE CONCENTRA O MAIOR VOLUME DE NEGÓCIOS E ONDE SÃO TOMADAS AS DECISÕES VITAIS 
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Ayoub e Cavalli
180

 destacam que a importância de determinar-se qual o juízo 

competente para a recuperação judicial encontra fundamentos diversos daqueles relativos à 

falência
181

. Para o autor, enquanto na falência a determinação do juízo competente é orientada 

pelo objetivo de facilitar os atos de arrecadação e realização do ativo e de formação do quadro 

geral de credores, na recuperação judicial o primeiro fundamento para coincidir-se o local do 

principal estabelecimento como o do juízo competente para a recuperação judicial decorre do 

objetivo de facilitar o encontro entre devedor e seus credores, de modo a ampliar as 

possibilidades de negociação entre eles. 

No mesmo sentido, quanto à fundamentação para se privilegiar o centro de tomada 

de decisões como o principal estabelecimento para fins de fixação da competência para o 

processamento do pedido de recuperação judicial, Cerezetti
182

 também aponta a distinção dos 

processos de recuperação judicial dos processos de falência, e que apenas para estes últimos 

caberia elucubrar sobre a vantagem de se estabelecer como competente o juízo do local em 

que os ativos a serem liquidados estariam localizados. Para a autora, “a lógica da manutenção 

da empresa, que conduz o processo de recuperação judicial, sugere a adoção de critério ligado 

à efetiva atuação e vitalidade das recuperandas
183

”. 

Percebe-se, portanto, apesar de respeitáveis entendimentos contrários, uma tendência 

ao retorno do antigo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
184

, tomado ainda sob a 
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égide do Decreto 7.661/45, de que o principal estabelecimento, para fins de processamento do 

pedido de recuperação judicial, deve ser entendido como o principal centro de tomada de 

decisões da recuperanda ou do grupo empresarial em recuperação. 

 

3.5 O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial de grupos 

empresariais: a mera consolidação processual 

 

A consolidação processual nada mais é do que a existência de litisconsórcio ativo no 

processo de recuperação judicial, caracterizando-se pela reunião de várias empresas em crise 

em um único processo de recuperação judicial
185

. 

No mesmo sentido, Fontana
186

 aponta que a consolidação processual advém do termo 

americano procedural consolidation
187-188

, consistindo no processamento conjunto da 

recuperação judicial das empresas pertencentes ao mesmo grupo de fato ou de direito. 

Considerando a presunção de independência entre as empresas que compõem o 

grupo econômico, o mero processamento em conjunto da recuperação judicial, ou seja, a 

consolidação processual, não importa, a princípio, a união de ativos e a unificação de listas de 

credores e do plano de recuperação judicial das componentes do grupo
189

, não representando 

confusão patrimonial das coautoras
190

, sendo apenas uma medida de conveniência 

administrativa e economia processual
191

. 
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Assim, a princípio, cada empresa componente do grupo econômico que pretenda 

ingressar com o pedido de recuperação judicial em litisconsórcio ativo deverá apresentar sua 

relação de credores, em consonância à determinação do artigo 51, inciso III, da Lei nº 

11.101/2005. 

Da mesma forma, respeitado o prazo do artigo 53 da Lei nº 11.101/2005, cada 

empresa deverá apresentar um plano de recuperação judicial. Cerezetti ressalva a 

possibilidade de apresentação de um plano único para o grupo, que consiste em “um só 

documento a descrever os meios de recuperação que cada uma das devedoras pretende 

utilizar, mas sem que isso represente qualquer afronta à autonomia patrimonial de cada uma 

delas
192

”. A apresentação de um plano único, para o qual a premissa é de que se 

individualizem os meios de recuperação e as demais informações para cada litisconsorte, não 

representa afronta à independência patrimonial entre as componentes do grupo e, portanto, é 

admitida
193-194

. Nesse sentido, vale, desde já, alertar sobre a distinção entre plano único e 
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plano unitário, o qual se aplica em casos de consolidação substancial, visto que neste 

documento não se individualizam as propostas de cada litisconsorte, mas apresentam-se tão 

somente meios de recuperação e informações consolidadas do grupo como um todo. 

Não obstante, considerando ser recente a discussão em âmbito doutrinário sobre a 

consolidação processual e a consolidação substancial, assim como a própria alcunha dos 

termos “plano único” e “plano unitário”, muitos tribunais pátrios já incorreram na utilização 

da expressão “plano único” quando estavam, de fato, a falar do “plano unitário”
195-196-197

. 

Em casos de mera consolidação processual, o administrador judicial também deverá 

apresentar uma relação de credores para cada litisconsorte, atendendo ao comando do artigo 

7º, §2º, da LRF, de forma individualizada, ou seja, uma lista de credores para cada integrante 

do grupo. 

Quanto à realização da assembleia geral de credores para a deliberação sobre o plano 

de recuperação judicial apresentado, nota-se que, na hipótese de consolidação processual, 

Cerezetti destaca que “a votação do plano, ainda que programada para ocorrer em 
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assembleias convocadas para a mesma data, é feita de forma separada e em respeito à 

separação jurídica existente entre as sociedades do grupo
198

”.  

Nesse sentido, é plenamente possível que se conceda a recuperação judicial apenas 

para parte das integrantes do grupo empresarial, enquanto as que não tiveram o seu plano 

aprovado convolar-se-ão em falência, a teor do artigo 73, inciso III, da LRF. Tal possibilidade 

se justifica em virtude da presunção de independência patrimonial entre as componentes do 

grupo, podendo-se concluir que, em tese, a falência de uma empresa do grupo não afetaria a 

continuidade das demais. 

Observa-se, portanto, que o mero deferimento do processamento do pedido de 

recuperação judicial de componentes de um grupo empresarial não acarreta, por si só, na 

desconsideração da personalidade jurídica das referidas empresas, considerando, como já 

mencionado, a presunção de independência patrimonial entre elas, notadamente quando se 

tratar de um grupo de fato, em que se mostra impossível a subordinação de interesses. 

Não obstante, como se verá a seguir, há casos em que se verifica nítida confusão 

patrimonial entre as litisconsortes, desvio de finalidade ou mesmo se mostra mais 

interessante, visando à recuperação de todas as empresas, que se decida de forma unificada 

sobre a recuperação do grupo, a exemplo dos casos em que a falência de uma de suas 

componentes afetaria consideravelmente as chances de soerguimento das demais. Para tais 

hipóteses, a doutrina e os tribunais pátrios, com certa divergência, entendem necessária a 

consolidação substancial das empresas componentes do grupo em recuperação, instituto 

tratado no capítulo que se segue. 

  

                                                           
198

 CEREZETTI, Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação judicial: o indispensável encontro entre 

Direito Societário, Processual e Concursal. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 

(Coords.). Processo Societário II: adaptado ao Novo CPC – Lei nº 13.105/2015, São Paulo: Quartier Latin, 

2015, pp. 763. 



 62 
 

 
 

4 DA CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL À CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL: EM 

BUSCA DA MAIOR EFICÁCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRUPOS 

EMPRESARIAIS 

 

No terceiro capítulo, será estudado de forma mais aprofundada o objeto do trabalho 

em questão: a consolidação substancial na recuperação judicial de grupos empresariais. 

De início, a partir da análise de precedentes relevantes ao desenvolvimento do tema 

naquele País, assim como doutrina relacionada, este trabalho visa a abordar a origem e a 

finalidade do instituto, desenvolvido nos Estados Unidos, assim como compreender os critérios 

utilizados por juízes e tribunais americanos para a determinação da consolidação substancial, 

considerando o entendimento de que sua aplicação deve ser subsidiária à consolidação 

processual. 

Considerando que os efeitos decorrentes do mero litisconsórcio ativo na recuperação 

judicial de grupos foram objeto do capítulo anterior, oportunidade na qual se verificou que os 

princípios da personalidade jurídica e da autonomia patrimonial de cada um dos litisconsortes 

devem ser observados, determinando-se a apresentação de relação de credores individualizada 

para cada devedor, a proposta de planos de recuperação individualizados aos respectivos 

credores de cada recuperanda – ou de plano único com a devida descrição e pormenorização 

das propostas e dos meios de soerguimento em relação a todos os devedores – e, finalmente, a 

realização de assembleias gerais de credores segregadas, busca-se, aqui, também, analisar os 

efeitos da aplicação da consolidação substancial diante do contexto brasileiro. 

Ciente dos efeitos da consolidação substancial no contexto da recuperação judicial no 

Brasil, pretende-se analisar, em seguida, a utilização do instituto pelos tribunais pátrios no 

início da vigência da Lei nº 11.101/2005, quando não havia, ao menos na doutrina brasileira, 

um debate aprofundado sobre as distinções entre as modalidades de consolidação, processual e 

substancial. 

Logo adiante, serão abordadas as reações da doutrina para o fenômeno que se 

convencionou a chamar de consolidação substancial silenciosa, listando-se as duas principais 

posições no que concerne à aplicação das modalidades de consolidação no contexto da 

recuperação judicial de grupos no Brasil: a de Sheila C. Neder Cerezetti e a de Joel Luís 

Thomaz Bastos. 

Considerando a divergência entre os autores mencionados acima, procura-se, por 

meio de uma análise crítica, estabelecer uma interseção entre os dois posicionamentos, 

listando-se os fundamentos para que a instransponível interdependência entre os litisconsortes 
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seja considerada como situação apta a ensejar a aplicação da consolidação substancial, visando 

a conferir maior eficácia à recuperação judicial de grupos empresariais. 

Em seguida, objetiva-se analisar, por meio de diversos precedentes de diferentes 

tribunais brasileiros, quais são os critérios utilizados pela jurisprudência para que seja 

determinada a consolidação substancial, confrontando-lhes com o entendimento adotado no 

presente trabalho. 

Por fim, considerando o envio recente do Projeto de Lei 10.228/2018 ao Congresso 

Nacional, que versa justamente sobre alterações à Lei nº 11.101/2005 e traz normas específicas 

sobre a recuperação judicial de grupos empresariais, inclusive prevendo os critérios para a 

determinação da consolidação substancial pelo juiz competente, serão analisadas as principais 

disposições do projeto concernentes à matéria, confrontando-as com as conclusões obtidas nos 

capítulos anteriores e no decorrer deste capítulo. 

 

4.1 A origem da teoria da “consolidação substancial” no direito estrangeiro: a 

“substantive consolidation” no direito norte-americano 

 

Conforme se observou no capítulo anterior, a consolidação processual, apesar dos 

benefícios advindos do processamento conjunto do pedido de recuperação judicial, não 

importa em uma consolidação por completo, no sentido material, das empresas em torno da 

figura do grupo, ou seja, na consolidação processual, ainda se mantém a autonomia 

patrimonial entre os litisconsortes. 

No entanto, como aponta Cerezetti
199

, em alguns contextos em que o 

equacionamento da crise necessita de medida de agregação mais profunda, a consolidação 

processual peca por não ir além de uma solução formalmente una. 

Há situações em que, mais do que uma consolidação processual, exige-se uma 

unificação material do patrimônio das empresas do grupo frente aos credores, seja em razão 

de abusos das personalidades jurídicas das sociedades, anteriores ao pedido de recuperação 

judicial, seja como forma de superar a crise com mais eficiência
200

. 
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Essa unificação material foi denominada, pela doutrina brasileira
201

, de consolidação 

substancial, em razão de sua equivalência ao instituto norte-americano da substantive 

consolidation
202

. 

Nos Estados Unidos, primeiro país em que foi desenvolvida a teoria da consolidação 

substancial, após decisões conflitantes sobre a matéria
203

, a mais recente relevante 

manifestação sobre o tema foi tomada no caso In re Owens Corning
204

 pelo Third Circuit. 

Nele, a corte entendeu que a consolidação substancial seria apropriada somente quando a 

conduta das devedoras tenha feito com que a manutenção da separação patrimonial entre elas 

se mostre indevida, assim como se medidas mais específicas tenham sido consideradas e 

rejeitadas
205

. 

Como consequência da substantive consolidation, Graulich
206

 aponta que as diversas 

empresas são tratadas como uma só; em consequência, credores não poderiam mais exigir a 

satisfação de seus créditos dos devedores originais, mas, sim, da combinação de ativos de 

todas as empresas consolidadas. 

Em virtude de as devedoras que são consolidadas, em casos de substantive 

consolidation, puderem ser mais ou menos solventes, o instituto, a princípio, favorece os 
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credores daquelas menos solventes, prejudicando os que possuíam direitos creditórios em face 

das empresas com maior solvência
207

. 

Dessa forma, considerando a possibilidade de credores, especialmente aqueles que 

possuem seus créditos contra a devedora que detiver uma menor razão de dívidas por ativos, 

restarem prejudicados pela substantive consolidation, todas as cortes americanas parecem 

adotar o entendimento de que o instituto ora em comento é extraordinário e deve ser invocado 

somente em último caso
208

. No entanto, na prática, verificam-se várias decisões em que se 

anuncia a substantive consolidation como regra, o que, para Graulich
209

, acarreta inúmeras 

consequências adversas, como a violação ao antigo princípio da corporate separateness
210

 e a 

ofensa a direitos dos credores (como de votação, distribuição e direitos a prioridades), estes 

que, ao contrário da substantive consolidation, estão expressos no Bankruptcy Code. 

A falta de coerência entre as decisões das cortes americanas e entre a própria 

doutrina faz com que os juízes hesitem ou se equivoquem em declarar a substantive 

consolidation, tornando sua aplicação cada vez mais irregular
211

, considerando também, 

repita-se, a omissão legal sobre o instituto, além da inexistência de qualquer manifestação da 

Supreme Court sobre a matéria. 

Isso porque os precedentes e a própria doutrina historicamente divergem quantos aos 

critérios para a aplicação da substantive consolidation, a despeito da importante decisão do 
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Third Circuit no caso In re Owens Corning, já apontado acima
212

. Quando a teoria ainda 

estava sendo desenvolvida, alguns tribunais levavam em consideração, por exemplo, sete
213

 

ou dez
214

 critérios para a determinação da substantive consolidation
215

. Mais recentemente, o 

Ninth Circuit entendeu que os fatores que conduzem à aplicação da substantive consolidation 

se dividem em dois grupos: o primeiro visa a analisar se a referida consolidação acarretaria 

em uma administração mais eficiente dos ativos, enquanto o segundo busca verificar se a 

holding e as subsidiárias operavam como uma única empresa antes do processo de 

reestruturação
216

. 

No entanto, para a ponderação sobre a aplicação da substantive consolidation, por 

demandar uma análise do contexto de cada caso concreto, torna-se impossível a atribuição de 

importância equivalente a todos os critérios em todas as situações. Isso porque os requisitos 

podem estar em maior ou menor intensidade, de modo que nem sempre a verificação de 

algum fundamento deve dar ensejo à substantive consolidation, em virtude desta afetar 

completamente o interesse da coletividade de credores. Assim, mesmo que verificada, por 

exemplo, confusão patrimonial entre as sociedades grupadas, deve-se ponderar se a 

intensidade dos fatos justifica uma medida que deve ser tomada apenas em última instância. 

Por fim, necessário distinguir a substantive consolidation da teoria da piercing the 

corporate veil, equivalente à desconsideração da personalidade jurídica no Brasil. Enquanto 

as duas teorias visam a mitigar ações fraudulentas a partir do uso da corporate form 

(personalidade jurídica), em processos regulados pelo Bankruptcy Code se mostra possível 

observar a sobredita distinção em três aspectos. 
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Ao passo em que a piercing the corporate veil se trata de uma “consolidação 

vertical”, em virtude de afetar o patrimônio do sócio ou do acionista da empresa, a substantive 

consolidation pode ser considerada uma “consolidação horizontal”, visto atingir tão somente 

o patrimônio de outras empresas devedoras relacionadas. Da mesma forma, a piercing the 

corporate veil pode ser considerada uma medida contra o equity, ou seja, em face dos 

detentores de participação no capital da devedora, enquanto a substancial consolidation é uma 

medida em favor de um ou mais credores que afeta outros credores. Finalmente, pode-se dizer 

que a piercing the corporate veil inflige o princípio da limited liability (responsabilidade 

limitada dos sócios e acionistas), enquanto a substancial consolidation macula a entity 

shielding (autonomia patrimonial da empresa, por meio do qual se protege o seu patrimônio 

de dívidas de seus sócios – no caso, as outras codevedoras que possuam participação no 

capital)
217

. 

 

4.2 Os efeitos decorrentes da consolidação substancial no contexto brasileiro 

 

Assim como nos Estados Unidos, a consolidação substancial deve ser aplicada como 

medida de exceção pelos juízes e tribunais brasileiros. Essa excepcionalidade se justifica 

devido ao fato de que, mesmo agrupadas, as devedoras caracterizam-se como entes dotados 

de personalidade jurídica e patrimônios autônomos
218

. Há de se considerar, ainda, que ao 

contratar com alguma componente do grupo, a priori, o credor assumiu os riscos inerentes 

àquela determinada empresa com quem celebrou o negócio jurídico
219

. Da mesma forma, 

percebe-se que própria estrutura dos grupos empresariais, como demonstrado no primeiro 

capítulo deste trabalho, visa à separação de riscos, de modo que, em regra, cada sociedade se 

apresenta a terceiros como ente distinto dos demais componentes do mesmo grupo, 

respondendo juridicamente apenas pelas obrigações por ela mesma adquiridas
220

. 
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Percebe-se, assim, que a consolidação substancial somente deveria ser aplicada, a 

princípio, em situações extraordinárias, de forma subsidiária. Isso porque, nos casos em que 

aplicada a consolidação substancial, diferente da consolidação processual, desconsidera-se a 

autonomia patrimonial entre as empresas do grupo para os fins do processo de recuperação 

judicial e há a concentração de todo o ativo e de todo o passivo das suas componentes em uma 

figura fictícia, que consiste no supracitado “todo unitário” formado pelas integrantes do grupo 

consolidadas materialmente. 

Consequentemente, após a constatação do juiz competente de hipótese que dê ensejo 

à consolidação substancial, todos os atos e fases do processo deixam de ser individualizados 

para cada litisconsorte e passam a ser consolidados na figura do grupo como um “todo 

unitário”. 

Deve haver, somente após a determinação da consolidação substancial pelo juiz 

competente, uma única relação de credores, unificada para todo o grupo, que será utilizada 

para aferir a aprovação, ou não, do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de 

credores, que também deverá ser única para o grupo
221

. Faz-se a ressalva quanto à unificação 

das relações de credores somente após a determinação da consolidação substancial porque as 

devedoras, em seu pedido de recuperação judicial, devem apresentar relações distintas, não 

cabendo a elas presumir a consolidação substancial e apresentar uma lista unificada
222

. 

Se a determinação da consolidação substancial não se dê antes de findar o prazo para 

o administrador judicial apresentar sua relação de credores, o auxiliar do juízo também deverá 

apresentar listas individualizadas para cada litisconsorte. 

Da mesma forma, somente poderá ser apresentado um único plano de recuperação 

judicial para o grupo como “todo unitário” após a deliberação do juiz competente pela 

consolidação substancial. Nesse caso, há tão somente um plano de recuperação judicial para 

todo o grupo, sem a individualização das propostas de pagamento em relação a cada 

devedora, não havendo necessidade de informar qual devedora é titular de cada ativo utilizado 

na operação do grupo, assim como não se exige que cada litisconsorte apresente os meios de 
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saída da crise. Na hipótese de consolidação substancial, o plano é denominado “plano 

unitário
223

”. 

Caso contrário, mesmo estando em discussão a incidência de consolidação 

substancial nos autos do processo, sem constar, contudo, decisão do juiz sobre a matéria, as 

litisconsortes deverão apresentar planos distintos, ou mesmo um plano em que se 

individualizem as propostas de pagamento e o patrimônio para cada devedora, este 

denominado pela doutrina como “plano único”
224

. 

Mesmo em caso de apresentação de plano único, assim como se apresentados planos 

individualizados, a sua votação deverá ser separada. Ainda que feita em uma única assembleia 

para os credores de todas as recuperandas, a apuração dos votos deve ser segregada, pois o 

plano deve ser votado pelos respectivos credores de cada litisconsorte
225

. 

Fontana
226

 destaca, ainda, ser importante que o plano único contemple a 

possibilidade de não aprovação do referido documento pelos credores de uma ou de algumas 

das recuperandas, indicando alternativas viáveis aos credores em caso de decretação de 

falência de parte das sociedades do grupo. 

Nos casos de consolidação substancial, por outro lado, observa-se que o destino do 

grupo será um só, ou seja, ou há uma “reestruturação conjunta de todas as dívidas, ou todas 

elas sucumbem em conjunto, em decorrência de uma contaminação sistêmica do grupo que 

forma um todo praticamente indivisível e indissociável
227

”. Assim, inexiste a possibilidade de 

uma ou algumas empresas do grupo terem, em seu favor, a concessão da recuperação judicial, 
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após a aprovação do plano pelos seus respectivos credores, enquanto o restante das 

litisconsortes terem a sua falência decretada. 

 

4.3 A origem silenciosa da consolidação substancial no Brasil 

 

Enquanto nos Estados Unidos a teoria da substantive consolidation já é objeto de 

apreciação pelas cortes há décadas, o tema pode ser considerado uma novidade na 

jurisprudência e na doutrina brasileiras. 

Não obstante os tribunais brasileiros terem pacificado o entendimento, notadamente 

a partir da última década, da possibilidade de litisconsórcio ativo em pedidos de recuperação 

judicial, a jurisprudência nem sempre teve o cuidado de discernir a aplicação das duas 

modalidades de consolidação frente ao contexto do caso concreto. 

Em um estudo coordenado por Satiro e Cerezetti
228

, realizado pelo Grupo de Estudos 

em Direito das Empresas em Crise (GEDEC) da Universidade de São Paulo, em que foram 

analisados todos os processos de recuperação judicial iniciados entre 1º de setembro de 2013 

e 1º de outubro de 2015, em litisconsórcio ativo, nas duas varas especializadas da comarca de 

São Paulo, constatou-se o fenômeno da “silenciosa consolidação substancial”, ou seja, a 

consolidação substancial sendo aplicada como regra pelos juízes, muitas vezes a partir do 

reconhecimento pelas próprias recuperandas sobre o desrespeito à autonomia patrimonial das 

sociedades grupadas
229

. 

Das conclusões apontadas pelo referido estudo, merece destaque que, em 23 dos 32 

processos em que o litisconsórcio ativo foi deferido, a cumulação de autoras foi aceita sem 

que a isso se fizesse referência, ou seja, como consequência automática da declaração de 

vinculação das requerentes
230

. Além da pouca preocupação dos magistrados na distinção das 

hipóteses de mera consolidação processual e dos casos em que deve ser aplicada a 
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consolidação substancial, o estudo também constatou uma espécie de inércia dos atores 

envolvidos no processo que levava à consolidação substancial
231

. 

Nesse sentido, verificou-se ainda, dentre os poucos processos em que, desde o início, 

a decisão que deferiu o processamento do pedido esclareceu que a aceitação do litisconsórcio 

ativo não acarretaria necessária consolidação substancial, que em apenas um deles o 

administrador judicial apresentou voluntariamente listas de credores distintas para cada 

recuperanda
232

. 

Percebe-se, portanto, em um número considerável de casos, nítido desconhecimento 

dos atores envolvidos nos processos (juízes, administradores judiciais, representantes do 

Ministério Público e até mesmo, frequentemente, dos próprios credores e de seus advogados) 

acerca dos efeitos da consolidação substancial e, notadamente, dos próprios fundamentos de 

sua utilização. 

Essa tendência, no entanto, começa a se reverter, notadamente em virtude de uma 

difusão da discussão sobre o instituto da consolidação substancial no meio acadêmico. Como 

se verá adiante, já existe um considerável número de julgados abordando a matéria de uma 

forma mais aprofundada, assim como já há divergência – seguindo o exemplo dos Estados 

Unidos – na doutrina e na própria jurisprudência sobre os requisitos para a aplicação da 

consolidação substancial. 

 

4.4 Tentativas de se estabelecer requisitos para a consolidação substancial 

 

A despeito de inexistir qualquer regulamentação específica sobre a recuperação 

judicial de grupos empresariais no Brasil, inclusive sobre as hipóteses que dão ensejo à 

consolidação substancial, a UNCITRAL
233

 recomenda ser este instituto apropriado em duas 

hipóteses: a primeira, quando a corte entender que os ativos e as obrigações entre as 

componentes do grupo estejam tão interligados que se torne deveras custosa ou demorada a 

sua individualização e segregação, e a segunda quando a corte entenda que o grupo está 

envolvido em um esquema fraudulento ou em exercício ilegal de atividade, de modo que a 
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consolidação substancial se mostre essencial à retificação do esquema ou da atividade 

estranha aos fins empresários. 

A doutrina brasileira, apesar de divergir quanto aos requisitos para a decretação de 

consolidação substancial pelo juiz competente, parece convergir para o entendimento de que 

há dois meios pelos quais se pode alcançar a consolidação substancial: o primeiro, por uma 

imposição do juiz recuperacional, o que se costuma denominar como consolidação substancial 

obrigatória; o segundo, por deliberação dos próprios credores das empresas que formam o 

grupo empresarial, denominada como consolidação substancial voluntária. 

Outro ponto de conversão do entendimento doutrinário sobre a matéria parece ser o 

tratamento da consolidação substancial como medida de exceção, não consistindo em 

consequência automática do deferimento do processamento de pedidos de recuperação 

judicial feitos por uma pluralidade de empresas no polo ativo, componentes de um grupo 

empresarial. 

Assim, como ressaltado por Carpenter e Henrici
234

, considerando a consolidação 

substancial como medida de exceção, que contraria a presunção de autonomia patrimonial 

própria da separação da personalidade jurídica inerente a cada empresa do grupo, as hipóteses 

que justificam a sua aplicação requerem, invariavelmente, o atendimento a requisitos mais 

rígidos do que os estabelecidos para a adoção da consolidação processual. 

 

4.4.1 A teoria de Sheila C. Neder Cerezetti: a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio 

de finalidade entre os componentes do grupo empresarial, ou a deliberação dos credores pela 

consolidação substancial 

 

Cerezetti, em artigo paradigma sobre o tema no Brasil, propõe a adoção de duas 

modalidades de consolidação substancial, a obrigatória e a voluntária. A primeira, a ser 

“determinada judicialmente após a apuração de dados que indiquem disfunção societária na 

condução dos negócios das sociedades grupadas, normalmente identificada em período 

anterior ao pedido de recuperação judicial
235

”, enquanto a segunda “é adotada em 

decorrência de aceitação pelos credores de proposta das devedoras nesse sentido
236

”. 
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Para a consolidação substancial obrigatória, Cerezetti
237

 entende ser necessária a 

ocorrência de disfunção societária, que pode ser verificada a partir da confusão patrimonial
238

 

ou do desvio de finalidade, de acordo com o artigo 50 do CC, requisitos próprios para a 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica
239

, embora a autora consigne que este 

instituto e a consolidação substancial são nitidamente distintos, notadamente no que concerne 

aos seus propósitos e aos seus efeitos
240

. 

Segundo Cerezetti: 

 

[...] a disfunção societária, ou seja, o comportamento que torna inútil ou ineficaz a 

existência de múltiplas organizações societárias, na medida em que elas não se 

apresentam como centros verdadeiramente autônomos, passa a gerar, sob a 

recuperação judicial, o reconhecimento de que, no cenário de crise, a realidade dos 

fatos, ou seja, a ausência de autonomia jurídica das devedoras, se impõe
241

. 
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Mostra-se pertinente, ademais, para a aplicação da consolidação substancial pelo 

magistrado, que se esteja diante de uma disfunção societária estruturalmente relevante, e não 

hipóteses isoladas de abuso da personalidade jurídica, que justificariam a desconsideração 

para a tutela de um credor específico, como medida pontual
242

. 

Dessa forma, Cerezetti
243

 destaca que, somente quando o desrespeito à autonomia 

jurídica e patrimonial das empresas do grupo reflita na inobservância duradoura dos interesses 

individuais de cada uma, comprovando-se o desvio de finalidade na utilização das 

personalidades jurídicas supostamente autônomas ou a confusão patrimonial, estar-se diante 

de disfunção societária apta à aplicação da consolidação substancial. 

Quanto à consolidação substancial voluntária, Cerezetti afirma que, “no exercício da 

autonomia da vontade e da livre vinculação contratual, podem as partes optar pela 

consolidação substancial voluntária, caso esta venha a ser proposta pelas devedoras e 

aceitas pelos credores
244

”. Isso porque, considerando ser dos credores o poder de deliberação 

quanto à viabilidade da empresa, por meio da assembleia geral de credores, deve-se permitir 

que eles acolhessem a proposta das recuperandas para a apresentação de um plano de 

recuperação que envolva os ativos e os passivos de todas as componentes como se de apenas 

uma se tratasse
245

. 

Cerezetti ainda destaca que a deliberação sobre a consolidação substancial voluntária 

deve se dar em assembleias de credores de tantas quantas forem as recuperandas, ou seja, a 

proposta de consolidação de ativos e de passivos deve ser aprovada pelos credores de cada 

litisconsorte. Tal exigência se justifica porque, antes da consolidação substancial, os votos dos 

credores “devem refletir os pesos que os seus respectivos créditos possuem face àquela 

sociedade com a qual o credor contratou, e não face ao grupo
246

”. 

                                                           
242

 CEREZETTI, Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação judicial: o indispensável encontro entre 

Direito Societário, Processual e Concursal. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 

(Coords.). Processo Societário II: adaptado ao Novo CPC – Lei nº 13.105/2015, São Paulo: Quartier Latin, 

2015, p. 775. 
243

 CEREZETTI, Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação judicial: o indispensável encontro entre 

Direito Societário, Processual e Concursal. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 

(Coords.). Processo Societário II: adaptado ao Novo CPC – Lei nº 13.105/2015, São Paulo: Quartier Latin, 

2015, p. 775. 
244

 CEREZETTI, Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação judicial: o indispensável encontro entre 

Direito Societário, Processual e Concursal. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 

(Coords.). Processo Societário II: adaptado ao Novo CPC – Lei nº 13.105/2015, São Paulo: Quartier Latin, 

2015, p. 778. 
245

 CEREZETTI, Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação judicial: o indispensável encontro entre 

Direito Societário, Processual e Concursal. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. 

(Coords.). Processo Societário II: adaptado ao Novo CPC – Lei nº 13.105/2015, São Paulo: Quartier Latin, 

2015, p. 778. 
246

 CEREZETTI, Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação judicial: o indispensável encontro entre 

 



 75 
 

 
 

Observa-se, então, que, para Cerezetti, a quem se pode atribuir a inauguração da 

discussão da consolidação substancial a nível doutrinário com profundidade no Brasil, a 

convergência de ativos e de passivos entre as empresas componentes de um mesmo grupo 

empresarial, em processos de recuperação judicial, pode se dar por decisão judicial 

(consolidação substancial obrigatória), em que deverá ser constatada a incidência de uma das 

hipóteses previstas no artigo 50 do CC para a desconsideração da personalidade jurídica 

(confusão patrimonial ou desvio de finalidade), ou por decisão dos credores (consolidação 

substancial voluntária), em que as assembleias gerais de credores de cada litisconsorte 

deverão aprovar a proposta de consolidação. 

 

4.4.2 Apontamentos doutrinários divergentes à teoria de Sheila C. Neder Cerezetti: as 

considerações de Joel Luís Thomaz Bastos 

 

Não obstante ser recente a discussão doutrinária em torno da consolidação 

substancial, já se pode notar divergências entre os apontamentos de Cerezetti e de outros 

autores, assim como em relação à jurisprudência. 

O primeiro ponto de divergência se deve ao fato de a teoria proposta por Cerezetti 

ser “restrita” quanto aos fatores determinantes para a consolidação substancial obrigatória, em 

que se deverá, obrigatoriamente, constatar-se a incidência de desvio de finalidade ou confusão 

patrimonial, sem importar a estrutura do grupo empresarial em questão.  

Este ponto foi trazido à discussão por Thomaz Bastos
247

, ao apontar que os credores, 

ao negociar com uma empresa integrante de um grupo econômico, levam em consideração 

este fato e, frequentemente, exigem garantias reais e/ou fidejussórias de outras componentes 

do grupo para a concretização do negócio. 

Desse modo, para Thomaz Bastos, deve-se aplicar a consolidação substancial em 

virtude de “todo o emanharado contratual que envolve o grupo econômico, a própria 

apresentação como grupo, as garantias cruzadas, as atividades contratadas
248

”. 
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O segundo argumento utilizado como contraponto por Thomaz Bastos para uma 

refutação de uma teoria “restrita” para a aplicação da consolidação substancial consiste na 

possibilidade de, ao ser adotada a tese de Cerezetti e não estar-se diante de hipótese de 

confusão patrimonial ou desvio de finalidade – portanto, mera consolidação processual –, 

poder ser verificadas situações “no mínimo esdrúxulas
249

”, nas palavras do autor, em que 

determinadas empresas tenham aprovado o seu plano de recuperação judicial, enquanto outras 

tenham a sua falência decretada, por não terem conseguido aprovar o plano. 

Segundo Thomaz Bastos, a concessão da recuperação judicial somente à parcela das 

componentes de um mesmo grupo pode tanto inviabilizar o cumprimento dos planos 

aprovados quanto ocasionar, por extensão dos efeitos (tema bastante controverso na 

doutrina
250

 e na jurisprudência), a falência dessas empresas, quando estas poderiam e 

deveriam, pela vontade dos credores, recuperarem-se
251

. 

Conclui, Thomaz Bastos, que tanto o litisconsórcio ativo quanto a consolidação 

substancial são institutos “plenamente aplicáveis à recuperação judicial, ambos por opção do 

grupo econômico em recuperação, podendo ser utilizados sempre que se vislumbrarem 

vantagens à consecução do plano de recuperação judicial e à solução da crise econômico-

financeira que o tenha atingido
252

”. Para o referido autor, portanto, a consolidação substancial 

deve ser opção do grupo em recuperação e não objeto de deliberação do juiz competente ou 

da assembleia geral de credores. 
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4.4.3 Reflexões sobre uma terceira posição: a interdependência entre as empresas do grupo 

como fundamento à consolidação substancial e a possibilidade de consolidação substancial 

parcial em virtude de relação de dependência entre somente algumas das litisconsortes 

 

Não obstante as relevantes considerações de Thomaz Bastos, defende-se aqui que a 

proposta de consolidação substancial voluntária deve partir de iniciativa exclusiva das 

devedoras, enquanto tão somente a obrigatória pode ser requisitada nos autos por atores 

processuais distintos das litisconsortes (administrador judicial e credores), após o que o juiz 

competente, sem a necessidade de concordância das recuperandas, deliberará pela 

consolidação substancial, se preenchidos os requisitos para tanto. 

Isso porque a consolidação substancial, ao menos a obrigatória, enquanto medida que 

visa de forma precípua a reparar distorções nas relações intergrupais, não pode ser de 

iniciativa exclusiva (“opção”, nas palavras de Thomaz Bastos) do grupo em recuperação 

judicial, sob pena de se abrir um perigoso espaço para fraudes. Cogite-se, por exemplo, da 

alocação de todas as dívidas de determinado grupo (formado pelas empresas “A” e “B”) em 

somente uma empresa (empresa “A”), com a transferência de todo o ativo desta para outra 

componente (“empresa B”). Neste caso, se o grupo devedor tivesse que optar pela 

consolidação substancial, logicamente que não o faria, deixando a empresa “A” sucumbir e 

concentrando seus esforços tão somente na aprovação do plano de recuperação judicial da 

empresa “B”. 

Quanto aos receios de Thomaz Bastos sobre a viabilidade de empresas que tiveram o 

seu plano de recuperação judicial aprovado, enquanto outras, do mesmo grupo, não 

conseguiram a sobredita aprovação, esses merecem atenção especial. 

Mostra-se plenamente possível que empresas de um mesmo grupo, mesmo sem haver 

confusão patrimonial ou desvio de finalidade, sejam dependentes entre si economicamente ao 

ponto em que a falência de uma delas comprometa a viabilidade de uma ou de todas as outras 

restantes, notadamente em estruturas verticais. 

Caso se adotasse a teoria “restrita” de Cerezetti, a única possibilidade de este grupo 

composto por empresas dependentes entre si, no qual inexista confusão patrimonial ou desvio 

de finalidade, consolidar-se substancialmente e, assim, ter uma chance real de se recuperar 

por inteiro sem o risco de algumas empresas falirem e outras continuarem – sem que 

pudessem se soerguer, pois dependentes das outras que faliram –, seria por meio da 

consolidação substancial voluntária. Neste caso, como se viu, é perfeitamente possível que os 

credores, mesmo que somente de uma das litisconsortes, votem pela não aprovação da 
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proposta de consolidação substancial voluntária e, posteriormente, do próprio plano de 

recuperação, o que, conforme apontado acima, importaria na inviabilidade das recuperandas 

que conseguiram a concessão da recuperação judicial, em virtude da interdependência 

existente. 

Inadmitir a consolidação substancial nesse caso seria, de certo modo, favorecer os 

grupos em que há confusão patrimonial e desvios de finalidade, para os quais a teoria de 

Cerezetti entende ser devida a consolidação substancial obrigatória, ao possibilitar que as 

empresas grupadas tenham efetiva chance de soerguimento. 

Ademais, nos casos em que as empresas que tiveram o seu plano aprovado não 

tenham condições de se soerguer sem a continuação das que faliram, o que importaria na sua 

inviabilidade financeira e, certamente, implicaria no descumprimento dos termos do plano 

aprovado pelos credores, inadmitir a consolidação substancial também atentaria contra o 

princípio da preservação da empresa
253

, ignorando a função social e os benefícios decorrentes 

da manutenção da atividade empresária
254

. 

Poder-se-ia cogitar, para a resolução da problemática indicada, uma cláusula no 

sentido de que a aprovação do plano de determinada recuperanda estaria condicionada à 

aprovação do plano das outras sociedades grupadas, ou de alguma em específico. Contudo, 

nessa hipótese, admitir a inclusão da cláusula supra e não se permitir a consolidação 

substancial seria desprestigiar o interesse dos credores das empresas que tiveram o seu plano 

aprovado – e quiçá da maioria qualificada dos credores do grupo como um todo, que 

aprovaria o plano unitário em caso de consolidação substancial –, os quais inevitavelmente 

iriam ver a sua devedora falir. 

Nesse sentido, imagine-se um grupo composto por empresas interdependentes entre 

si, nos casos em que a consolidação substancial possibilite a continuação da atividade (em que 

maioria qualificada dos credores do grupo como um todo aprove o plano unitário), se o grupo 

não fosse consolidado substancialmente e alguma das empresas viesse a ter o plano rejeitado, 

isso contaminaria as chances de soerguimento das restantes, levando todas elas à falência no 

futuro.  
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Nos casos de interdependência entre as empresas do grupo, portanto, consolidá-las 

substancialmente significa oferecer uma possibilidade real de soerguimento à atividade 

desenvolvida, que, neste caso, somente pode ser alcançada mediante a concessão da 

recuperação judicial a todas as componentes do grupo. 

Pelos motivos expostos, entende-se que, em caso de profunda interdependência entre 

as empresas do grupo, de modo que a falência de uma ou de algumas delas comprometa a 

viabilidade das demais que tiveram o seu plano aprovado, mesmo sem a constatação de 

confusão patrimonial e desvio de finalidade, deve ser permitida ao magistrado a aplicação da 

consolidação substancial. 

Destaque-se ainda que a consolidação substancial, nos grupos em que suas 

componentes sejam dependentes entre si, deve se dar tão somente entre as empresas que 

partilhem dessa dependência
255

. Assim, em um suposto grupo formado pelas empresas “A”, 

“B” e “C”, em que somente as empresas “A” e “B” são realmente dependentes entre si – 

enquanto a atividade da “C” independe do restante do grupo – devem ser consolidadas 

substancialmente somente “A” e “B”. Nesse caso, unir-se-ia o passivo e o ativo de “A” e “B” 

e seria apresentado somente um plano de recuperação judicial – junto ao plano de “C” –, que 

seria apreciado, em assembleia geral, pelos credores reunidos das duas empresas. 

Em sentido semelhante, mas não idêntico, à opinião aqui defendida, Sprayregen, 

Friedland e Gettleman
256

, em proposição paradigma sobre o tema nos Estados Unidos, 

afirmam que, mesmo inexistindo qualquer indício de fraude, os magistrados deveriam 

considerar se o grupo em questão possui estrutura vertical e, caso positivo, presumir-se-ia o 

direito das recuperandas à consolidação substancial, cabendo aos opositores a demonstração 

                                                           
255

 Destaque-se que a jurisprudência pátria admite a consolidação substancial de somente parte das empresas do 

grupo. Nesse sentido, ver o processo de recuperação judicial do “GRUPO VIVER”, em que foram consolidadas 

substancialmente todas as empresas, exceto as que tinham constituído patrimônio de afetação ou consistiam em 

Sociedades de Propósito Específico (SPE‟s). SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. Agravo de Instrumento de nº 2218060-47.2016.8.26.0000. 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial, Des. Rel. Fábio Tabosa. Julgado em: 12 jun. 2017. 
256

 “Finally, given the nature of 21st Century large, public corporate structures, in cases where there is an 

absence of fraud, courts should consider adopting an additional screen in their substantive consolidation 

analysis—whether the corporation (or parts of it) are horizontally integrated or vertically integrated. An initial 

finding that a debtor group is vertically integrated would establish a presumption in favor of substantive 

consolidation, with the burden on opponents to demonstrate why it was not appropriate (e.g., creditor reliance 

on the credit of one subsidiary). However, if the court found the debtor group to be horizontally integrated, the 

presumption would be that substantive consolidation is not appropriate, and the burden would be on proponents 

to demonstrate otherwise (e.g., ―substantial identity,‖ ―no separate mind,‖ a ―mere instrumentality‖)”. 

SPRAYREGEN, James HM; FRIEDLAND, Jonathan P.; GETTLEMAN, Jeffrey W. The Sum and Substance of 

Substantive Consolidation. Annual Survey of Bankruptcy Law, v. 1. 2005, p. 29. 
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das razões para a não admissão da consolidação substancial, necessariamente fundadas na 

ausência de interdependência entre as empresas do grupo. 

 Em contrapartida, tratando-se de grupo com estrutura horizontal, a presunção seria 

pela não consolidação substancial, cabendo, neste caso, às recuperandas comprovarem a 

existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade
257

. 

Defende-se, aqui, no entanto, apesar de se compartilhar das preocupações de 

Sprayregen, Friedland e Gettleman, que o fato de a estrutura do grupo ser vertical seja tão 

somente um indício – bastante relevante – a ser considerado pelo juiz para a aferição da 

consolidação substancial por interdependência das litisconsortes, e não uma presunção 

absoluta que deveria ser contestada pelos credores. Isso porque os credores não possuem, 

muitas vezes, condições de comprovar que determinadas sociedades de um grupo vertical são, 

ou não, interdependentes entre si em nível suficiente à consolidação substancial (quando a 

falência de uma delas importaria na inviabilidade do soerguimento das demais), motivo pelo 

qual este fator deve ser demonstrado ou negado pelas próprias devedoras. 

Acredita-se, portanto, que a interdependência entre as empresas do grupo, mesmo 

ausentes a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, seja um fundamento suficiente à 

instrução do pedido de consolidação substancial e ao seu posterior deferimento, tão somente 

em relação às empresas que partilhem dessa dependência. 

 

4.5 A jurisprudência brasileira e os requisitos para a consolidação substancial 

 

Conforme já se reiterou neste trabalho, a discussão sobre a consolidação substancial, 

tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é bastante recente. Todavia, atestando a relevância 

do tema, já se observam diversos julgados em que tribunais pátrios se debruçaram sobre a 

questão
258

, notadamente no que concerne aos requisitos para a consolidação substancial. 

De forma geral, no entanto, percebe-se que ainda há muita divergência sobre a 

matéria, sendo possível encontrar distintos fundamentos utilizados pelos tribunais para 

fundamentar a consolidação substancial. 

                                                           
257

 Para maiores comentários sobre o procedimento para a consolidação substancial, ver o tópico 3.6 deste 

trabalho. 
258

 Para uma análise mais detida dos principais casos sobre consolidação substancial de grupos no Brasil, ver: 

CARPENTER, Marcelo Lamego; HENRICI, Ricardo Loretti. Pluralidade de Devedores e a Consolidação de 

Direitos e Obrigações no Plano de Recuperação Judicial: Breve Análise Da Jurisprudência Atual. Revista de 

Direito Recuperacional e Empresa. São Paulo, vol. 6/2017, out./dez. 2017. 
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Costa, Juiz da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São 

Paulo/SP, entende que, para a consolidação substancial na recuperação judicial, devem ser 

observados os seguintes critérios, sem qualquer relação de prioridade entre eles: 

 

O juiz deverá verificar inicialmente a presença dos seguintes requisitos: a) 

interconexão das empresas do grupo econômico; b) existência de garantias cruzadas 

entre as empresas do grupo econômico; c) confusão de patrimônio e de 

responsabilidade entre as empresas do grupo econômico; d) atuação conjunta das 

empresas integrantes do grupo econômico no mercado; e) existência de coincidência 

de diretores; f) existência de coincidência de composição societária; g) relação de 

controle e/ou dependência entre as empresas integrantes do grupo econômico; h) 

existência de desvio de ativos através de empresas integrantes do grupo 

econômico
259

. 

 

Ainda para Costa, a aplicação da consolidação substancial deve resultar do 

sopesamento entre os benefícios e os prejuízos que a medida trará ao resultado do processo 

em termos sociais e econômicos, devendo ser aceita apenas se for fundamental à manutenção 

dos benefícios que decorrem da preservação da atividade empresarial, tais quais os empregos, 

a geração de tributos, os serviços etc.260. 

No mesmo sentido da opinião sustentada por Costa, o Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo já admitiu a consolidação substancial, além dos casos em que restou verificado 

confusão patrimonial ou desvio de finalidade, diante da constatação de “instransponível 

entrelaçamento negocial
261

”, assim como negou a medida diante da ausência de “interligação 

negocial entre as empresas
262

”. Em outra ocasião, autorizou o benefício ao entender que “a 

                                                           
259

 COSTA, Daniel Carnio. Recuperação de Grupos de Empresas. Valor Econômico. Publicado em 16 mar. 

2017. Disponível em: <http://www.valor.com.br/legislacao/4901160/recuperacao-de-grupos-deempresas>. 

Acesso em: 09 mai. 2017. 
260

 COSTA, Daniel Carnio. Recuperação de Grupos de Empresas. Valor Econômico. Publicado em 16 mar. 

2017. Disponível em: <http://www.valor.com.br/legislacao/4901160/recuperacao-de-grupos-deempresas>. 

Acesso em: 09 mai. 2017. 
261

 “Tendo sido reconhecida a integração das agravadas em parte do grupo empresarial que enfrenta crise 

econômica-financeira (incluindo suas causas) e reconhecida a interligação entre as empresas, configurando 

verdadeiro e intransponível entrelaçamento negocial, é inviável a apresentação de planos separados ante a 

impossibilidade de se delimitar as responsabilidades individuais de cada devedora da pletora de credores”. SÃO 

PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento de nº 2094999- 

86.2015.8.26.0000. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Rel. Carlos Alberto Garbi. Julgado em: 

31 ago. 2015. Com a mesma fundamentação, ver: SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO. Agravo de Instrumento de nº 2094959-07.2015.8.26.0000. 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial.  Rel. Des. Carlos Alberto Garbi. Julgado em: 05 out. 2015. 
262

 “Agravo de Instrumento. Sentença que convolou a recuperação em falência diante da inobservância do prazo 

legal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial. Agravante que sustenta a existência de grupo 

econômico. Possibilidade, em tese, de reunião das recuperações judiciais. Necessidade de demonstração de 

interligação negocial entre as empresas. Inocorrência no caso em análise. Atuação no mesmo ramo de atividade e 

composição do quadro societário com os mesmos sócios não são elementos capazes de demonstrar a interligação 

das atividades empresariais. Sentença mantida. Recurso improvido.”. SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo Interno de nº 2162702-63.2017.8.26.0000. 1ª Câmara Reservada de 
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falência de uma das empresas, com fortes ligações com as demais (garantias cruzadas, 

créditos, ativos comuns etc.), poderia levar todo o grupo à falência
263

”. 

A possibilidade de aplicação da consolidação substancial quando “as empresas 

integrantes do grupo econômico assumam a roupagem de um grande bloco, com potencial de 

transmitir a terceiros a impressão de que se trata de um todo unitário
264

” também já foi 

afirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Apesar de a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ter 

admitido, por diversas vezes, a interdependência entre as empresas do grupo como fator 

determinante para a consolidação substancial
265

, ainda há divergência sobre os elementos que 

comprovam essa dependência, sendo comum, como visto nos precedentes referidos nos 

rodapés acima, o apontamento de direção única, de atuação conjunta no mercado e de 

existência de garantias cruzadas como comprovação da interligação entre as componentes do 

grupo em recuperação judicial. 

Não obstante este trabalho perfilhar com o entendimento de que a interdependência 

entre as empresas de um mesmo grupo é elemento suficiente à consolidação substancial, há 

que se concordar com o entendimento exarado pelo mesmo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, quando do julgamento do Agravo de Instrumento de nº 2218060-

                                                                                                                                                                                     
Direito Empresarial, Rel. Des. Hamid Bdine. Data do Julgamento: 13 dez. 2017. 
263

 “Com efeito, ao admitir a existência de um Grupo empresarial e as complexas e recíprocas relações entre as 

empresas em recuperação, impõe-se como consequência admitir também que o interesse da massa de credores é 

comum, o que legitima o voto de cada um dos credores sobre todo o plano, ainda que particularizada a situação 

das empresas. Não poderia ser diferente diante do risco presente de que a votação em separado poderia 

determinar a rejeição do plano de uma parte das empresas e a própria falência. Não é necessário mais do que isso 

para perceber que a falência de uma das empresas, com fortes ligações com as demais [garantias cruzadas, 

créditos, ativos comuns etc.], poderia levar todo o Grupo à falência, em detrimento de todos os credores.”. SÃO 

PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento de nº 2041618-

32.2016.8.26.0000. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Rel. Carlos Alberto Garbi. Julgado em: 

31 out. 2016. 
264

 “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Litisconsórcio ativo. Decisão que determina o processamento conjunto, em 

consolidação substancial, das recuperações de três empresas que integram grupo econômico (Grupo SINA). 

Manutenção. Insurgência ao argumento de que seria necessária a individualização dos Planos, a ser votados 

exclusivamente pelos credores de cada devedora. Discussão sobre a elaboração de Plano único, a ser votado em 

Assembleia conjunta. Possibilidade, desde que as empresas integrantes do grupo econômico assumam a 

roupagem de um grande bloco, com potencial de transmitir a terceiros a impressão de que se trata de um todo 

unitário. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte.”. SÃO PAULO. TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento de nº 2248169-44.2016.8.26.0000. 1ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro. Julgado em: 31 mai. 2017. 
265

 Nesse sentido: “Apesar de a jurisprudência brasileira ser ainda bastante instável quanto a essas definições, é 

possível verificar uma tendência à aceitação da consolidação substancial quando verificada a existência de 

interconexão das sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico. Essa ligação pode se dar mediante a 

constatação de diversos fatores, tais como a existência de garantias cruzadas, confusão patrimonial, atuação 

conjunta no mercado, coincidência do quadro de diretores e relação de controle e/ou dependência entre as 

empresas integrantes do grupo econômico”. MITIDIERO, Daniel; FARO, Alexandre; DEORIO, Karina; LEITE, 

Cristiano. Consolidação substancial e convenções processuais na recuperação judicial. Revista de Direito 

Bancário e do Mercado de Capitais: RDB, São Paulo, v. 20, n.78, p. 219-228, out./dez. 2017. 
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47.2016.8.26.0000
266

, em que se faz uma crítica aos critérios frequentemente adotados pelos 

tribunais quando do deferimento da consolidação substancial, notadamente a existência de 

direção comum, sócios em comum em todas as empresas, escopo em comum por parte de 

determinadas sociedades e garantias cruzadas. 

Alguns desses critérios, como mencionado na decisão supra, não são suficientes a 

comprovar nem mesmo o fato de que duas empresas pertencem ao mesmo grupo e, assim, 

permitir-se a consolidação processual, quiçá embasar o deferimento de consolidação 

substancial, a exemplo da existência de garantias cruzadas
267

. 

O que aqui se pretende defender como critério à aferição da interdependência entre 

as empresas de um mesmo grupo consiste tão somente na verificação, no caso concreto, da 

impossibilidade de uma litisconsorte que tenha o seu plano aprovado conseguir se soerguer 

financeiramente em caso de outra empresa do grupo falir por ter o seu plano sido rejeitado, o 

que deverá ser demonstrado pelo grupo quando do requerimento da consolidação substancial 

obrigatória. 

                                                           
266 “De mais a mais, é preciso cautela com a associação automática do acolhimento da mera possibilidade de 

recuperação em conjunto à concretização de consolidação substancial, com unificação dos termos das relações 

obrigacionais. Justificativas genéricas como o fato da existência de direção comum, ou presença de sócios 

comuns em todas as empresas, ou de um escopo comum por parte de determinadas sociedades, com a devida 

vênia, não se prestam absolutamente a tanto, quando muito a permitir o reconhecimento da existência de um 

grupo econômico de fato; são questões, portanto, que interessam não a autorizar eventual consolidação 

substancial, mas a responder à primeira indagação básica no plano da consolidação processual, a de se saber se 

os requerentes em litisconsórcio ativo formam efetivamente um grupo. Questões outras, por outro lado, como 

garantias cruzadas, ou transferência de recursos, não se prestam, renovada a vênia, a legitimar o raciocínio de 

que as recuperações devam ser unitárias, com esfacelamento da autonomia decorrente da personificação das 

diversas postulantes. É preciso neste ponto conter a excessiva benevolência com que a jurisprudência, após um 

primeiro momento de hesitação quanto à própria possibilidade de litisconsórcio ativo em recuperações, passou a 

tratar o problema, acolhendo requerimentos de consolidação substancial como se decorrência natural de 

requerimentos em tais moldes, e como se suficiente a invocação genérica de determinadas peculiaridades no 

funcionamento das empresas, sem qualquer preocupação mais detida com a busca de respostas lógicas capazes 

de indicar em cada caso, mesmo à vista de certas características, até que ponto racionalmente inevitável a 

unificação da situação patrimonial de todas as empresas.”. SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento de nº 2218060-47.2016.8.26.0000. 2ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial. Rel. Des. Fábio Tabosa. Julgado em: 12 jun. 2017. 
267

 “[...] O tema das garantias cruzadas é bom exemplo disso. Sua existência, em princípio, não é nem mesmo 

justificativa para se considerar que todas as empresas envolvidas nessa prática necessitem, cada uma de per si, 

requerer recuperação. Por outro lado, superado esse ponto, nota-se que muitas vezes a consolidação requerida 

sob tal pretexto genérico vai muito além de seus limites, envolvendo sociedades que não participam das 

garantias. E, quanto às efetivamente prestadoras, não existe por outro lado a preocupação de sequer se examinar 

qual o número ou extensão das garantias, qual sua representatividade em relação ao passivo das empresas e em 

que medida são efetivamente determinantes da necessidade de recuperação por parte de todas. Mas, sobretudo, 

não se examina nem se preocupa em explicar em que medida a existência dessas garantias justifica, e por que, a 

necessidade específica de uma consolidação substancial, e por que razão devam os credores todos, mesmo os não 

beneficiados por essas garantias, ser reunidos como massa comum, ao invés por exemplo da elaboração de 

planos de recuperação individuais por cada devedora.”. SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento de nº 2218060-47.2016.8.26.0000. 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial, Rel. Des. Fábio Tabosa. Julgado em: 12 jun. 2017. 
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Outros tribunais brasileiros, por sua vez, já adotaram critérios mais restritos para a 

aplicação da consolidação substancial, alinhando-se mais à teoria de Cerezetti, ao entenderem 

que somente os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica – confusão 

patrimonial e desvio de finalidade – seriam suficientes à medida, a exemplo do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
268

. 

No caso da recuperação judicial do Grupo OI, o Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital, em 21/08/2017, decidiu pela consolidação substancial das litisconsortes, 

elencando diversos fundamentos para tanto e, ao final, consignando que a apresentação de 

planos individuais e a possibilidade de algumas empresas não conseguirem aprovar o seu 

respectivo plano colocariam em risco o sucesso de todo o processo
269

.  

                                                           
268

 “Agravo de instrumento. Ação de recuperação judicial. Litisconsórcio ativo. Impossibilidade de confusão 

patrimonial. Obrigatoriedade de apresentação de planos distintos para cada empresa e votação somente pelos 

respectivos credores. Agravo de instrumento provido. [...] Embora não se descure que, por se tratar de um grupo 

econômico, uma empresa poderá vir a responder pelos débitos da outra - em especial em face de débitos 

trabalhistas e em caso da falência-, esta situação não é, de fato, a regra. Consoante o disposto no artigo 50, do 

Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica ocorre mediante decisão judicial, em caso de abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A desconsideração 

da personalidade jurídica consiste, portanto, em ferramenta para a satisfação dos credores, corrigindo o eventual 

desvirtuamento da separação patrimonial ficticiamente estabelecida para o fim de viabilizar o desenvolvimento 

de atividades econômicas.”. RIO GRANDE DO SUL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. Agravo de Instrumento de nº 70062985171. Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Ney 

Wiedemann Neto. Julgado em: 28 mai. 2015. Publicado em: 03 jun. 2015. 
269

 “Como este Juízo já teve a oportunidade de salientar na decisão acerca da consolidação processual, existe, em 

primeiro lugar, uma ligação intrínseca - tanto do ponto de vista operacional quanto comercial - das concessões e 

autorizações referentes aos serviços de telecomunicações prestados pelas Recuperandas, inclusive com 

compartilhamento das infraestruturas físicas indispensáveis para a distribuição de dados, telefonia fixa, móvel, 

internet e sinal de televisão. Este fato é notório e pode ser constatado com o oferecimento, para os usuários, de 

planos comerciais que englobam diversos serviços (´Oi Total´). Aliás, a par de todas as empresas Recuperandas 

terem objetos sociais similares ou complementares, voltados para o desenvolvimento das atividades do setor de 

telecomunicações, a marca ´Oi´ é um guarda-chuva sob o qual são apresentados todos os serviços prestados pelo 

Grupo. Além disso, verifica-se, em segundo lugar, uma gestão centralizada, com a unificação e o processamento 

conjunto da folha de pagamento e a interligação de altos executivos do conglomerado empresarial, tudo a 

demonstrar a ausência de centros de interesses autônomos nas sociedades grupadas. Em terceiro lugar, também 

se observa no caso a outorga de inúmeras garantias reciprocas entre as sociedades nos mais variados contratos, o 

que, como já tinha sido registrado por esse juízo, concretiza o indubitável entrelaçamento de fins, atividades e 

participação nos lucros entre as integrantes do grupo. Com efeito, é evidente o entrelace de direitos e obrigações 

surgidas na formação dos contratos com terceiros, tais como i) emissão de bonds pelas subsidiárias estrangeiras, 

garantidos pela controladora OI; ii) emissão de CCI por parte da COPART 4 e COPART 5, com lastro na renda 

de imóveis de sua propriedade locadas à própria OI e a TNL ; iii) contratos de mútuo intercompany e de dívida 

firmados entre OI, TNL e OI MÓVEL. Ao mercado externo também as Recuperandas também não se 

apresentavam de forma segregada e autônoma. A própria Corte de Amsterdam reconheceu a interdependência 

dos veículos financeiros estrangeiros com o Grupo Oi. O Tribunal holandês observou que as empresas 

estrangeiras tinham a função de tão-somente levantar capital para as atividades das empresas brasileiras. 

Reconheceu-se que a PTIF não desenvolve qualquer atividade operacional e que os títulos emitidos apenas 

poderão ser satisfeitos com receitas e processos gerados pelas empresas brasileiras do grupo Oi (decisão n° 

200.209.198/01. Citicorp v. PTIF. Amsterdam Court of Appeal. 19.04.2017). Portanto, verificam-se, na hipótese 

concreta, diversos aspectos que justificam a excepcional reunião de seus patrimônios para possibilitar o 

pagamento de todos os credores: interdependência creditícia, interdependência operacional, objetos sociais 

integrados e complementares, estratégia comercial conjunta, dificuldade na separação de ativos, 

compartilhamento de infraestrutura, e sobretudo ciência, por parte do mercado tanto externo como interno, de 
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O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, contudo, reformou a decisão do 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital que havia determinado a consolidação 

substancial e ordenou a apresentação de relações de credores individualizadas, assim como a 

particularização do ativo e do passivo de cada empresa do grupo, para que os credores 

pudessem analisar o plano proposto e deliberar, em assembleia geral de credores, sobre a 

consolidação substancial do Grupo OI
270

. Ao final, a consolidação substancial restou 

aprovada por ampla maioria pelos credores do Grupo OI, em deliberações individualizadas 

para cada empresa. 

Percebe-se, diante dos vários precedentes colacionados acima, primeiramente, da 

análise da recente jurisprudência sobre o tema, uma tendência à superação do que Cerezetti 

denominou “consolidação substancial silenciosa”; todavia, mesmo os tribunais, em sua 

maioria, entendendo a consolidação substancial como medida subsidiária, é latente a 

                                                                                                                                                                                     
que as sociedades atuavam de forma única e entrelaçada. Nesse cenário, de nada adiantará o plano de 

recuperação judicial de algumas serem aprovados e de outras não, pois, como visto, a operação, a gestão e os 

ativos das Recuperandas estão interligados. Arrisca-se dizer que, pelas características de operação e gestão das 

Recuperandas, a elaboração de planos individuais poderia até colocar em risco o sucesso de todo o processo. E 

cabe destacar que nesta recuperação judicial, que conta com mais de cinquenta mil credores, apenas cinco se 

insurgiram contra a consolidação substancial”. RIO DE JANEIRO. 7ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 

DA CAPITAL. Processo de nº 0203711-65.2016.8.19.0001. Juiz Fernando Viana. Decisão proferida em: 21 ago. 

2017. 
270

 No caso, trata-se de recurso contrário à consolidação substancial das recuperandas, uma vez que a decisão 

judicial atacada não afastou a forma consolidada do plano de recuperação apresentado pelo grupo em 

recuperação, decidindo por seu cabimento. A adoção da medida através de análise judicial enseja a chamada 

consolidação substancial de natureza obrigatória (ou forçada). Essa modalidade, entretanto, não é a regra e se 

contrapõe à consolidação substancial voluntária, que se sujeita à aprovação dos credores em homenagem à 

soberania de suas decisões. Ordinariamente, cabe a eles deliberar sobre o interesse e aceitação do uso de plano 

unitário do grupo ou de planos individuais por empresa como estratégia das recuperandas para soerguimento do 

empreendimento econômico, aprovando voluntariamente a consolidação substancial ou rejeitando-a. Não 

comporta, a priori, interferir materialmente sobre o tema diante da ausência de previsão legal específica sobre o 

instituto e da autonomia soberana dos credores em relação plano de recuperação judicial proposto pelas 

recuperandas, competindo ao Judiciário, por via de regra, somente o controle relativo à licitude das providências 

deliberadas. Em sede de cognição sumária, na ausência de elementos concretos de que houve negociação com os 

credores e de que estes são favoráveis ao plano unitário, depreendo que deve ser promovida a votação da 

consolidação substancial de esferas societárias do Grupo Oi, como questão de ordem na Assembleia Geral dos 

Credores – AGC. A ciência detalhada da situação de crise das devedoras constitui direito fundamental e, 

especialmente, é consectário lógico da determinação de que a consolidação substancial da recuperação judicial 

seja objeto de deliberação pelos credores na assembleia. Considerando o aludido entendimento, os argumentos 

trazidos pelos agravantes, em especial, a falta de informações a respeito dos ativos e passivos de cada empresa 

do grupo, e que a Assembleia Geral de Credores é o órgão com competência para deliberar sobre seus interesses, 

concluo ser imprescindível a apresentação de listas de credores e devedores segregadas por recuperandas, bem 

como, a particularização dos ativos e passivos de cada uma das empresas, antes da AGC, a fim de que os 

credores possam analisar o plano proposto e fazer uso do poder de voto, sob pena de invalidação de qualquer 

votação sobre a consolidação pretendida. Ademais, a exibição dos dados não causa qualquer prejuízo para as 

recuperandas ou trata-se de obrigação complexa, tendo em conta que tais informações são de caráter 

obrigatório.”. RIO DE JANEIRO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Agravo de 

Instrumento de nº 0048011-65.2017.8.19.0000. 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa. 

Decisão interlocutória proferida em: 06 set. 2017. 
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divergência sobre os critérios suficientes à sua aplicação, alguns dos quais, conforme se 

mostrou acima, não servem nem mesmo à fundamentação para o litisconsórcio ativo.  

Apesar da utilização desses critérios, observa-se que há um número considerável de 

precedentes – até mesmo aqueles nos quais que são suscitados os fundamentos aqui 

contestados, como a existência de garantias cruzadas e sócios e comum – em que se nota uma 

lógica mais ampla de que a interdependência entre empresas do grupo seria suficiente à 

consolidação substancial dessas litisconsortes, alinhando-se mais à tese aqui defendida, do 

que à tese mais restrita de Cerezetti. 

 

4.6 Breves apontamentos sobre a proposta de reforma à LRF para a positivação da 

disciplina da recuperação judicial de grupos empresariais e a consolidação substancial 

 

Apresentado pelo Poder Executivo em 10 de maio de 2018, o Projeto de Lei nº 

10.220/2018
271

, apensado ao Projeto de Lei nº 6.229/2005, reflete várias proposições 

doutrinárias e jurisprudenciais amadurecidas durante os anos de vigência da Lei nº 

11.101/2005. Não obstante trazer alterações significativas ao projeto
272

 inicialmente 

elaborado pelo grupo de trabalho formado pelos professores Cavalli, Satiro, Cerezetti e 

Toledo, muitas delas criticáveis e já criticadas
273-274

 por diversos autores, parece que, ao 

menos no que concerne à disciplina da recuperação judicial de grupos empresariais, 

reproduzida no Anexo I deste trabalho, a proposta de nova legislação se alinha às teses 

doutrinárias desenvolvidas a partir da abordagem pioneira de Cerezetti sobre o tema no Brasil, 

assim como às sugestões da UNCITRAL
275

 sobre a matéria. 
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 BRASIL, República Federativa do. Projeto de Lei nº 10.220/2018. Altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro 

de 2005, e a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, para atualizar a legislação referente à recuperação judicial, à 

recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. 
272

 Por pedido expresso dos professores, não foi autorizada a reprodução da minuta do anteprojeto. No entanto, 

nesse sentido: VALOR ECONÔMICO. Proposta amplia lista de setores aptos à recuperação. 06 mar. 2017. 

Disponível em: <http://www.valor.com.br/legislacao/4888242/proposta-amplia-lista-de-setores-aptos-

recuperacao>. Acesso em: 13/09/2017. 
273

 Para críticas à insuficiência das alterações ao instituto da recuperação extrajudicial, ver: SPINELLI, Luís 

Felipe. A Reforma da Lei de Recuperação Judicial. Valor Econômico. 24 mai. 2018. Disponível em: 

<http://www.tmabrasil.org/materias/noticias-na-midia/a-reforma-da-lei-de-recuperacao-judicial>. Acesso em: 31 

mai. 2018. 
274

 Para críticas, notadamente, ao grande poder fornecido ao Fisco na proposta de alteração à LRF, ver a opinião 

de Ricardo Alpire na seguinte matéria: BAHIA NOTÍCIAS. PL de Temer de Recuperação Judicial e Falência 

favorece o fisco, indica especialista. 30 mai. 2018. Disponível em: 

<https://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/58907-pl-de-temer-de-recuperacao-judicial-e-falencia-

favorece-o-fisco-indica-especialista.html>. Acesso em: 31 mai. 2018. 
275

 Ver o tópico 3.4 deste trabalho. 
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A disciplina da recuperação judicial de grupos empresariais se encontra na sessão 

IV-B do Projeto de Lei nº 10.220/2018, entre os artigos 69-J e 69-O, denominada de “Da 

consolidação processual e da consolidação substancial”. 

Inicialmente, interessante observar que, pela proposição do artigo 69-J, caput, tão 

somente os grupos nos quais as empresas possuem controle societário em comum poderão 

requerer a recuperação judicial em litisconsórcio ativo. Essa restrição certamente impedirá, 

salvo superação desse ponto pelos juízes e tribunais, que empresas com quadros societários e 

poder de controle diversos, mas integrantes de um mesmo grupo empresarial, a exemplo de 

estruturas familiares em que há uma espécie de “controle oculto”, requeiram recuperação 

judicial em conjunto. Destaque-se ser prática comum que pessoas jurídicas do mesmo grupo, 

notadamente em estruturas familiares, possuam sócios distintos, visando a prejudicar a 

própria caracterização do grupo em demandas trabalhistas, tributárias etc., em uma tentativa 

de evitar a responsabilização por passivo contraído por empresa diversa. 

O projeto de reforma à Lei nº 11.101/2005 expressamente consigna que todas as 

empresas do grupo devem atender aos requisitos para a proposição do pedido de recuperação 

judicial, assim como devem apresentar os documentos exigidos pela lei para o deferimento do 

processamento do pedido. Em tese, portanto, o texto legal proíbe, por exemplo, que 

sociedades criadas há menos de dois anos, mas componentes de um grupo existente há mais 

tempo, constem do litisconsórcio ativo do pedido, o que tribunais e juízes de primeira 

instância, como visto no tópico “3.3” deste trabalho, entendiam como possível. 

Observa-se que, quanto à definição do juízo competente para o processamento do 

pedido de recuperação, o artigo 69-J, §2º, do Projeto de Lei nº 10.220/2018 não trouxe 

solução à discussão existente em torno do conceito de principal estabelecimento. Limitou-se a 

dizer que o juízo do local do principal estabelecimento entre os dos devedores é o competente 

para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual.  

Apesar de persistir o debate acerca do significado de principal estabelecimento para a 

recuperação judicial, merece destaque um acréscimo ao artigo 3º da Lei nº 11.101/2005, com 

a criação de um parágrafo afirmando que, quando o passivo do grupo supere trezentos mil 

salários mínimos, à data do pedido, será competente para o processamento o juízo da capital 

do Estado ou do Distrito Federal onde se localizar o principal estabelecimento. Essa 

proposição, já considerada pela doutrina
276

, visa a evitar com que juízes não especializados de 
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 XAVIER, Celso Caldas Martins. Análise Crítica da Regra de Fixação de Competência Prevista na Lei de 

Falências. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (Coord.). Direito das Empresas 
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comarcas do interior, onde costumeiramente se encontram varas únicas ou mesmo um número 

reduzido de varas, tenham que lidar com um processo complexo e que demanda celeridade 

para a sua maior eficiência. 

Na hipótese de deferimento do pedido em conjunto pelas empresas do grupo 

legitimadas a tanto, tem-se a consolidação processual, modalidade na qual se exige que os 

devedores apresentem meios de recuperação específicos, por meio de planos individualizados, 

sendo admitida a apresentação de plano único – este que, conforme se viu no tópico “2.5”, 

não se confunde com plano unitário –, conforme faculdade expressa da proposta ao artigo 69-

L, §1º, do Projeto de Lei nº 10.220/2018. 

Destaca-se, ademais, na consolidação processual, a exigência de realização de 

assembleias gerais específicas para cada devedora, sendo possível que algumas consigam a 

concessão do benefício da recuperação judicial, enquanto outras tenham a falência decretada. 

Quanto à regulamentação para a consolidação substancial, prevê o artigo 69-M que a 

consolidação substancial de ativos e passivos de agentes econômicos
277

 deverá ser decretada 

de ofício pelo juiz, quando se constatar: i) confusão entre ativos ou passivos dos devedores, 

modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou 

recursos; ou ii) envolvimento dos devedores em fraude que imponha consolidação 

substancial. Basicamente, pode-se afirmar que o primeiro inciso trata da confusão 

patrimonial, enquanto o segundo se relaciona ao desvio de finalidade. 

No artigo 69-M, §1º, há a previsão de que, caso o juiz entenda pela existência, no 

caso concreto, de qualquer das hipóteses previstas no caput, isso implicará, para todos os fins, 

na desconsideração da personalidade jurídica dos agentes econômicos envolvidos e na 

apuração de responsabilidade criminal. O texto do projeto poderia ser mais claro sobre os 

efeitos e os limites da desconsideração da personalidade jurídica neste caso, a exemplo das 

consequências – se realmente houver – do instituto ao patrimônio dos sócios dos agentes 

consolidados substancialmente, ou se a desconsideração se limitaria à responsabilização dos 

                                                                                                                                                                                     
em Crise: Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pp. 53-75. 
277

 Atenta-se para a utilização do termo “agentes econômicos” no caput desse artigo. Na proposta inicial de 

reforma à LRF, elaborada pelos professores Cavalli, Satiro, Cerezetti e Toledo, pretendia-se expandir a 

possibilidade de requerimento da recuperação, atualmente limitada aos empresários e às sociedades empresárias, 

aos “agentes econômicos”, estrato que possui abrangência mais ampla. No PL 10.220/2018, retirou-se essa 

proposição, entendendo-se pela restrição do benefício aos empresários e às sociedades empresárias. Todavia, a 

utilização do termo “agentes econômicos” nesse artigo dá a entender que um terceiro, que não seja empresário 

ou sociedade empresária, pode ser consolidado substancialmente com os devedores, mas que tão somente os 

devedores, pela literalidade do artigo 69-O, é que apresentarão plano unitário e, consequentemente, terão em seu 

favor concedido o benefício da recuperação judicial. Espera-se para ver como os tribunais interpretarão a 

matéria, se aprovada sem modificação, notadamente a previsão de desconsideração da personalidade jurídica, 

constante do artigo 69-M, §1º, dos agentes econômicos não empresários. 



 89 
 

 
 

agentes econômicos consolidados pelo passivo de todo o grupo e à consolidação dos ativos 

em torno de um agente econômico único, como prevê o artigo 69-N. 

Por fim, o artigo 69-O afirma que os devedores, em caso de consolidação 

substancial, deverão apresentar plano unitário, que será submetido a uma única assembleia 

geral, a qual reunirá os credores de todos os devedores. Em caso de rejeição do plano unitário, 

por óbvio, todos os devedores consolidados substancialmente terão a convolação de sua 

recuperação judicial em falência. 

A principal omissão do projeto, tendo em vista as considerações doutrinárias e a 

jurisprudência sobre a temática durante a vigência da Lei nº 11.101/2005, parece ser a não 

positivação da hipótese de consolidação substancial voluntária. A ausência de expressa 

menção a esse instituto, todavia, não deve ser empecilho à sua utilização nos processos de 

recuperação judicial, pois se entende que a consolidação substancial voluntária pode ser 

enquadrada como um meio de recuperação
278-279

, considerando que o rol do artigo 50 da Lei 

nº 11.101/2005 é meramente exemplificativo. 

Caso os tribunais não entendam mais pela possibilidade de consolidação substancial 

voluntária, considerando ainda que a interdependência financeira entre as devedoras, ausentes 

as hipóteses de confusão patrimonial e desvio de finalidade, não está positivada como 

fundamento à consolidação substancial obrigatória no Projeto de Lei nº 10.220/2018, os 

grupos nos quais exista uma profunda interdependência entre suas componentes, para obter o 

seu soerguimento, teriam que aprovar os planos de recuperação de todas as suas empresas 

individualmente. 

Sustentou-se, em tópico anterior, que a profunda interdependência financeira entre 

devedores consistisse em fundamento para a consolidação substancial obrigatória, justamente 

visando à preservação da empresa e ao melhor interesse dos credores do grupo como um todo. 

                                                           
278

 “De fato, ao decidirem sobre a consolidação substancial, estão os credores deliberando sobre um meio de 

recuperação, afinal, mesmo que os meios de soerguimento não estejam taxativamente enumerados no artigo 50 

da Lei 11.101/2005 e no plano de recuperação proposto pelas recuperandas, a consolidação aqui estudada seria o 

meio estruturante para que os requisitos taxativos sejam aplicados, fazendo com que o plano seja exequível”. 

RACHID, Filipe Dias Xavier. A Recuperação Judicial de Grupo Societário de Fato. 2017. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde, Universidade Fumec. Belo 

Horizonte/MG, p. 54. 
279

 “Na verdade, ao decidirem sobre a consolidação, estão os credores deliberando sobre um meio de recuperação 

judicial. Os meios de recuperação são geralmente previstos no próprio plano (art. 50), mas, como no caso, este 

meio de recuperação é estruturante dos demais e, inclusive, define como os credores devem ser organizados para 

a tomada de decisão sobre os demais meios de recuperação, ele deve ser decidido anteriormente e, portanto, sob 

o mesmo quórum que os demais”. CEREZETTI, Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação judicial: o 

indispensável encontro entre Direito Societário, Processual e Concursal. In: YARSHELL, Flávio Luiz; 

PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (Coords.). Processo Societário II: adaptado ao Novo CPC – Lei nº 

13.105/2015, São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 780. 
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Não acolhido o entendimento aqui defendido, a consolidação substancial voluntária 

consistiria na última possibilidade de se ter uma deliberação única acerca da viabilidade e da 

proposta de turnaround dos devedores interdependentes entre si, a qual facilita a aprovação 

do plano e reflete o interesse da maioria dos credores. Isso porque, conforme já ressaltado 

anteriormente, mesmo que os credores, somados, de todos os devedores interdependentes 

entre si, sejam suficientes à aprovação do plano unitário, é possível, se a votação fosse de 

planos individuais, que um destes viesse a ser rejeitado, impossibilitando o soerguimento das 

outras empresas dependentes daquela que teve a falência decretada. 

Diante de todo o exposto, sugere-se que, primeiramente, seja incluído no texto do 

Projeto de Lei nº 10.220/2018, apensado ao Projeto de Lei nº 6.229/2005, uma hipótese de 

consolidação substancial obrigatória em virtude de profunda interdependência financeira entre 

recuperandas, mesmo que inexistente confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Por 

óbvio, o fundamento para consolidação substancial obrigatória, aqui sustentado, ao contrário 

do que aponta o artigo 69-M, §1º, não deve ensejar apuração de responsabilidade criminal. 

Além disso, no próprio capítulo do Projeto de Lei nº 10.220/2018, deveria ser 

positivada a hipótese de consolidação substancial voluntária e o seu respectivo procedimento, 

visando a conferir maior segurança jurídica à medida, quando em comparação a encará-la 

como meio de recuperação e, assim, delegar tão somente ao juiz o manejo do instituto. 

Exemplo de divergência que poderia ser evitada com a regulamentação da consolidação 

substancial voluntária é o próprio quórum de sua deliberação, visto a existência de opiniões 

pela aplicação do quórum para deliberações gerais, previsto no artigo 42 da Lei nº 

11.101/2005, e opiniões pela aplicação do próprio quórum para deliberação do plano de 

recuperação
280-281

, constante do artigo 45, §2º, da Lei nº 11.101/2005.  
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 “A votação acerca da consolidação substancial é uma modalidade híbrida, pois, por um lado, acarreta a 

apresentação de plano unitário e, portanto, pode ser exigido o quórum qualificado do artigo 45 da Lei 11.101/05. 

Por outro lado, pode ser interpretada como mera deliberação, exigindo apenas o quórum do artigo 42. Contudo, 

entende-se que o quórum não qualificado do artigo 42 deve ser usado para deliberações corriqueiras em 

assembleia, tais como sua suspensão. A consolidação substancial é deliberação especial que acarreta diretamente 

na forma de apresentação do plano, razão pela qual se entende que deve ser atendido o quórum qualificado. Ou 

seja, já que a lei não traz a regra para quórum de tal deliberação, por cautela, recomenda-se a utilização do 

quórum qualificado previsto no artigo 45 da Lei falimentar brasileira, para cada sociedade membro do grupo, 

afinal, a deliberação acarreta diretamente no plano que será votado. Portanto, a princípio, consolidação 

substancial voluntária e respectiva apresentação de plano unitário apenas podem ser adotadas se, e somente se, 

aprovada, em quórum qualificado, cumulativamente, pelos credores de cada sociedade em recuperação. Assim, 

se os credores de uma das sociedades rejeitarem a consolidação substancial, esta não poderá ser aplicada”. 

FONTANA, Maria Isabel Vergueiro de Almeida. Recuperação Judicial de Grupos de Sociedades. 2016. 

Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. São Paulo/SP , p. 100. 
281

 “A decisão sobre a consolidação substancial deve ser tomada com base no quórum especial previsto para a 

aprovação do plano. A opção por esta via mais rígida justifica-se pela excepcionalidade da consolidação 
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5 CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, podem-se estabelecer conclusões secundárias e uma 

conclusão principal, as quais são expostas a seguir, considerando a ordem sequencial dos 

capítulos constantes deste trabalho. 

A partir de uma análise do fenômeno dos grupos de empresas no Brasil, observa-se a 

adoção de um modelo dual de regulamentação, distinguindo-se os grupos de direito, 

instituídos mediante convenção, daqueles que o são de fato. Buscou o legislador limitar a 

possibilidade de subordinação de interesses aos grupos de direito, a partir da criação de uma 

série de mecanismos de proteção às sociedades controladas, aos minoritários e aos credores 

sociais. 

Apesar de não ignorar a existência dos grupos de fato, a lei societária não lhes 

conferiu disciplina própria, motivo pelo qual lhes são aplicáveis os preceitos das sociedades 

comerciais unitárias, notadamente a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial. 

Observa-se, portanto, que, para os grupos de fato, que não necessitam de qualquer 

ato de instituição e não contam com mecanismos de defesas aos minoritários e aos credores 

sociais, a lei não lhes permitiu a subordinação de interesses. Ou seja, há a necessidade de 

contrapartida pelos atos onerosos realizados entre as componentes do grupo, não se 

permitindo o prejuízo de qualquer uma delas para que se obtenham benefícios para as outras. 

Todavia, considerando os custos de transação incorridos pelos grupos de direito para 

a sua constituição e, notadamente, a ineficiência do sistema de coibição de abusos nos grupos 

de fato, percebem-se indícios de utilização banalizada destes, os quais por muitas vezes se 

aproveitam do benefício da limitação de responsabilidade das suas componentes para a prática 

de atos que, em verdade, violam a autonomia jurídica e patrimonial que deve ser observada 

nessa espécie. 

Percebendo-se a crise do regime de responsabilidade dos grupos no Brasil, que se 

mostra ineficaz à coação de abusos, alinha-se às ideias de que a solução para a questão não 

                                                                                                                                                                                     
substancial e, em especial, pelos graves efeitos que ela pode gerar sobre os direitos dos credores. A deliberação 

pela consolidação não se confunde com uma decisão qualquer dos credores, a qual o quórum geral bem atende, 

mas se constitui em resolução da mais acentuada importância para o deslinde da recuperação e da satisfação dos 

créditos. Ela se aproxima muito mais da decisão sobre o plano do que de qualquer outra. Motivo ainda mais 

relevante para a adoção do quórum do art. 45 é o fato de que a decisão sobre a consolidação afeta diretamente a 

organização dos credores em classes e, caso aprovada, muda por completo a composição dos credores quando da 

votação do próprio plano de recuperação”. CEREZETTI, Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação 

judicial: o indispensável encontro entre Direito Societário, Processual e Concursal. In: YARSHELL, Flávio 

Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (Coords.). Processo Societário II: adaptado ao Novo CPC – Lei nº 

13.105/2015, São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 779-780. 
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está em uma completa reformulação principiológica dos dogmas do direito comercial, mas, 

sim, no aprimoramento do direito material para a viabilização dos grupos de fato, 

distinguindo-se situações de abuso daquelas em que se verifica tão somente coordenação e 

integração legítimas de atividade. Junto a esta medida, perfilha-se o entendimento de que há a 

necessidade de aprimoramento do sistema judicial de coibição de abusos, o qual passa 

necessariamente por reformulações na legitimação para a propositura de ações nesse sentido e 

na produção de provas em processos dessa natureza, considerando a dificuldade enfrentada 

por minoritários e credores sociais para a comprovação de possíveis participações societárias 

indiretas. 

Considerando o fenômeno da empresa plurissocietária enquanto realidade majoritária 

de atividades complexas e globalizadas, por óbvio o direito das empresas em crise não 

poderia desconsiderar a tutela dos grupos. Nesse sentido, mostra-se acertado o entendimento 

jurisprudencial mais recente de que, mesmo que as componentes do grupo possuam seus 

principais estabelecimentos em comarcas distintas, é possível o processamento em conjunto 

do pedido de recuperação judicial, sob a modalidade de litisconsórcio facultativo prevista na 

Lei nº 13.105/2015, de aplicação subsidiária aos processos de recuperação judicial, conforme 

prevê o artigo 189 da Lei nº 11.101/2005. 

A competência para o processamento do pedido deve ser do juízo da comarca em que 

se encontre o principal estabelecimento do grupo, entendido como aquele de onde partem as 

decisões que caracterizam a direção unitária da empresa plurissocietária, considerando os 

interesses inerentes ao processo de recuperação judicial – o soerguimento da atividade 

empresária –, em contrapartida àqueles buscados pela falência – liquidação do ativo e 

pagamento de credores. 

Cada vez menos faz sentido, para os fins da recuperação judicial, cogitar do 

entendimento do principal estabelecimento como aquele em que se concentram os ativos e o 

maior faturamento do grupo, sob o argumento da proximidade de credores, notadamente os 

trabalhistas, do juízo do processo. Isso porque é crescente a utilização do processo eletrônico, 

assim como é possível a implementação do voto à distância nas assembleias gerais – o que 

aqui se defende como proposta de lege ferenda –, de modo que se mostra cada vez mais 

desnecessária a proximidade entre os credores e o juízo da recuperação judicial. 

Quanto ao atendimento aos requisitos previstos em lei por todas as componentes do 

grupo que pretendem constar do polo ativo do pedido de recuperação judicial, defende-se aqui 

que, ressalvando-se a exigência de exercício regular de atividade pela empresa há mais de 02 

(dois) anos, todos os outros requisitos devem ser atendidos por todos os litisconsortes. 
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A ressalva exposta acima se aplica aos grupos constituídos há mais de 02 (dois) anos 

que possuam componentes com menos tempo de exercício de atividade empresária regular, 

desde que se comprove alguma das hipóteses de consolidação substancial, na qual, conforme 

já demonstrado, há a superação da personalidade jurídica e da autonomia patrimonial de cada 

empresa, para os exclusivos fins do processo de recuperação judicial. 

Sobre as consequências do processamento, sob a modalidade de litisconsórcio ativo, 

do pedido de recuperação judicial por um grupo empresarial – consolidação processual –, 

nota-se que, em um primeiro momento, até eventual constatação pelo juízo competente de 

hipótese de consolidação substancial, deve ser preservada a personalidade jurídica e a 

autonomia patrimonial de cada componente. Isso significa: 

 

a) A apresentação, pelo grupo, de listas de credores segregadas para cada 

componente;  

 

b) A confecção, pelo administrador judicial, de relações de credores também 

segregadas para cada litisconsorte;  

 

c) A proposição, pelo grupo, de planos de recuperação judicial individualizados 

em relação a cada devedor ou, de forma alternativa, de plano único, 

documento no qual ainda são descritas as propostas e os meios de 

soerguimento para cada litisconsorte; e 

 

d) A realização de distintas assembleias de credores, uma para cada 

litisconsorte, com os seus respectivos credores. 

 

Ocorre que, no âmbito de procedimentos de reorganização empresarial, percebeu-se 

que a manutenção da personalidade jurídica e da autonomia patrimonial dos devedores, 

componentes do mesmo grupo, em determinadas situações, acabaria por prejudicar credores 

em detrimento do benefício de outros e comprometeria o próprio “sucesso” do soerguimento 

pretendido. Tal constatação se deu primeiramente nos Estados Unidos, em que se desenvolveu 

a substantive consolidation, ou consolidação substancial, para consolidar materialmente o 

ativo e o passivo do grupo nos casos em que restassem comprovadas certas situações, sobre as 

quais ainda hoje divergem os tribunais americanos.  
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Parece pacífico, contudo, que um dos requisitos autorizadores da determinação da 

consolidação substancial seja a verificação de abusos da personalidade jurídica das 

componentes do grupo, servindo a medida como correção de uma distorção causada pelos 

próprios devedores. Não paira dúvidas, também, sobre o caráter subsidiário da consolidação 

substancial, como medida que deverá ser determinada tão somente em casos específicos. 

No Brasil, os efeitos da consolidação substancial no procedimento previsto pela Lei 

nº 11.101/2005 podem ser resumidos a seguir: 

 

a) A apresentação, pelo grupo, de uma relação de credores unificada (o que na 

prática se mostraria incomum, visto que a verificação das hipóteses de 

consolidação substancial costuma acontecer após o ajuizamento do pedido de 

recuperação judicial); 

 

b) A confecção, pelo administrador judicial, de uma relação de credores 

unificada para todo o grupo; 

 

c) A proposição de um plano de recuperação judicial unitário, em que devem ser 

relatadas as propostas de pagamento aos credores em geral e os meios de 

recuperação para o grupo como um todo; e 

 

d) A realização de uma assembleia de credores unificada, com a participação de 

todos os credores das componentes do grupo. 

 

Não obstante as nítidas diferenças entre a consolidação processual e a consolidação 

substancial, assim como a subsidiariedade desta em relação à primeira, verificou-se que, em 

um primeiro momento, logo após a entrada em vigor da Lei nº 11.101/2005, os tribunais 

aplicaram a consolidação substancial como regra em casos de pedidos de recuperação judicial 

por grupos de empresas, o que motivou a doutrina a estabelecer critérios para a aplicação do 

instituto no Brasil. 

Confrontando as ideias de Sheila C. Neder Cerezetti com as de Joel Luís Thomaz 

Bastos, que representam diferentes visões sobre a consolidação substancial, percebe-se que é 

possível o estabelecimento de um meio termo.  

De um lado, adota-se o entendimento de Cerezetti, para quem a consolidação 

substancial é medida excepcional, subsidiária à consolidação processual, em virtude da 
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presunção de respeito à personalidade jurídica e à autonomia patrimonial pelas componentes 

do grupo. Assim, a determinação da consolidação substancial deve caber exclusivamente ao 

juiz da recuperação judicial e não ser uma escolha do grupo. 

Em contrapartida, entende-se a preocupação de Joel Luís Thomaz Bastos nos casos 

em que a falência de alguma das componentes do grupo possa prejudicar o soerguimento 

daquelas que, em suas respectivas assembleias, tiveram o seu plano de recuperação aprovado. 

Nesse sentido, e como principal conclusão do presente trabalho, entende-se aqui que, 

além dos casos em que seja constatada confusão patrimonial ou desvio de finalidade, 

hipóteses elencadas por Cerezetti, deve-se proceder à consolidação substancial também 

quando verificada a interdependência financeira entre duas ou mais componentes do grupo, de 

modo que reste suficientemente esclarecido que a falência de uma delas possa afetar o 

soerguimento da outra. 

Isso porque, na hipótese de interdependência financeira entre as componentes do 

grupo, somente a partir da consolidação substancial é que se poderia evitar que a não 

aprovação do plano individualizado de determinada empresa eliminasse as chances de 

soerguimento das demais, especialmente se, ao contabilizar os votos dos credores do grupo 

como um todo, fosse verificado o atendimento ao quórum para a aprovação do plano como 

unitário. 

A hipótese de consolidação substancial aqui defendida serve, portanto, para 

privilegiar o interesse da maioria dos credores do grupo e preservar os interesses sociais 

inerentes ao processo de recuperação judicial e a própria empresa. 

 Um tanto quanto pragmática, é relativamente acolhida por diversos tribunais 

brasileiros, os quais, todavia, utilizam-se, muitas vezes, de critérios indevidos para aferir a 

interdependência entre componentes do grupo, a exemplo da menção à existência de garantias 

cruzadas entre elas, à semelhança de sócios ou de administradores e à coincidência de sedes, 

os quais não comprovam dependência financeira apta a ensejar a consolidação substancial. 

Dessa forma, a despeito de outras sugestões apontadas em tópico específico deste 

trabalho, sugere-se principalmente que seja incluída no texto do Projeto de Lei nº 

10.220/2018, que trata da reforma à Lei nº 11.101/2005 e prevê uma disciplina específica para 

a tutela da recuperação judicial de grupos, uma hipótese de consolidação substancial 

obrigatória em virtude de profunda interdependência financeira entre os litisconsortes, mesmo 

que inexistente confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 
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ANEXO I 

 

PROJETO DE LEI Nº 10.220/2018 

 

“Seção IV-B 

Da consolidação processual e da consolidação substancial 

 

Art. 69-J. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo 

sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação 

processual. 

 

§ 1º Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida nos art. 51 e art. 52. 

 

§ 2º O juízo do local do principal estabelecimento entre os dos devedores é competente para 

deferir a recuperação judicial sob consolidação processual, em observância ao disposto no art. 

3º. 

 

§ 3º Exceto quando disciplinado de forma diversa, as disposições dos demais Capítulos 

aplicam-se aos casos disciplinados por esta Seção.” (NR) 

 

“Art. 69-K. Na hipótese de a documentação de cada devedor ser considerada adequada, 

apenas um administrador judicial será nomeado, observado o disposto na Seção III do 

Capítulo II.” (NR) 

 

“Art. 69-L. A consolidação processual prevista no art. 69-J acarreta a coordenação de atos 

processuais, e garante a independência dos devedores, dos seus ativos e dos seus passivos. 

 

§ 1º Os devedores proporão meios de recuperação independentes e específicos para a 

composição de seus passivos, admitida a sua apresentação em plano único. 

 

§ 2º Os credores de cada devedor deliberarão em assembleias gerais de credores 

independentes. 

 

§ 3º Os quóruns de instalação e de deliberação serão verificados, exclusivamente, em 
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referência aos credores de cada devedor, e serão elaboradas atas para cada um dos devedores. 

 

§ 4º A consolidação processual não impede que alguns devedores obtenham a concessão da 

recuperação judicial enquanto outros tenham a falência decretada. 

 

§ 5º Na hipótese prevista no § 4º, o processo será desmembrado em tantos processos quantos 

forem necessários.” (NR) 

 

“Art. 69-M. O juiz determinará, de ofício, a consolidação substancial de ativos e passivos de 

agentes econômicos integrantes do mesmo grupo econômico que estejam ou não em 

recuperação judicial, quando constatar: 

 

I - confusão entre ativos ou passivos dos devedores, modo que não seja possível identificar a 

sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou recursos; ou 

 

II - envolvimento dos devedores em fraude que imponha consolidação substancial. 

 

§ 1º O enquadramento em qualquer hipótese prevista no caput implicará, para todos os fins, a 

desconsideração da personalidade jurídica dos agentes econômicos envolvidos e a apuração 

de responsabilidade criminal. 

 

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo em relação a terceiro que não esteja na recuperação 

judicial sob consolidação processual observará o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica previsto na Lei nº 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, 

permitida a instauração de ofício pelo juiz e ressalvada a  suspensão do processo.” (NR) 

 

“Art. 69-N. Em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão 

tratados como se pertencessem a um agente econômico único. 

 

§ 1º A consolidação substancial acarretará a extinção imediata de créditos e garantias 

fidejussórias detidos por um devedor em face de outro. 

 

§ 2º A consolidação substancial não impactará a garantia real de nenhum credor, exceto 

mediante aprovação expressa do titular. 
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§ 3º O disposto no caput se aplica, no que couber, aos parcelamentos previstos no art. 68.” 

(NR) 

 

“Art. 69-O. Admitida a consolidação substancial, os devedores apresentarão plano unitário, o 

qual discriminará os meios de recuperação a serem empregados e será submetido a uma 

assembleia geral de credores à qual serão convocados os credores dos devedores. 

 

§ 1º As regras sobre deliberação e homologação previstas nesta Lei serão aplicadas à 

assembleia geral de credores a que se refere o caput. 

 

§ 2º A rejeição do plano unitário implica a convolação da recuperação judicial em falência 

dos devedores sob consolidação substancial.” (NR) 

 


