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 Conquanto aplaudida a legislação recuperacional, um dos pontos mais 

criticados pela doutrina, e que passou a ser corretamente contornado pela 

jurisprudência, foi a inclusão da chamada “trava bancária”.  

 A denominação advém do tratamento especial dado aos denominados 

“credores proprietários” – em sua maioria absoluta, instituições financeiras –, 

previsto no artigo 49, § 3º, da LRF2. A proteção conferida pelo dispositivo legal 

consiste na não sujeição dos referidos credores aos efeitos da recuperação 

judicial, ou seja, as instituições financeiras, principais credores das empresas 

em crise, não precisariam se adequar às regras estabelecidas no plano 

especial proposto pela recuperanda. 

 Além disso, nos termos do artigo 52, inciso III3, da referida legislação, 

tais credores igualmente não se sujeitam à suspensão das ações e execuções 

prevista no artigo 6º da Lei.  

 A doutrina, todavia, tem entendido que essa previsão vem limitando 

drasticamente a eficácia do instituto, já que a não submissão do crédito à RJ 

violaria, de forma inequívoca, a ideia de preservação da empresa, impedindo 
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que se possa realizar efetiva repactuação da maior parte de seus débitos e, por 

consequência, reorganizar suas atividades4.  

 Objetivando suavizar as consequências advindas do §3º, do art. 49 LRE, 

o legislador previu, no final do mesmo dispositivo, que devem ser mantidos no 

estabelecimento do devedor os “bens de capital essenciais a sua atividade 

empresarial”. 

 Entretanto, resta saber de quem seria a competência para realizar esse 

tipo de análise: do juiz onde correm as ações e execuções contra a 

recuperanda que não foram suspensas pelo prazo previsto no artigo 6º da LRF, 

ou do juízo da recuperação?  

 Nosso entendimento é de que a competência para analisar quais bens 

são essenciais à atividade empresarial e, portanto, não devem ser 

expropriados é necessariamente do juízo recuperacional, seguindo o disposto 

no artigo 3º da Legislação5. Ora, apenas ele possui conhecimento holístico 

acerca da situação de crise da empresa, da quantidade de credores, do 

passivo total, da atividade empresarial e do que é realmente essencial para a 

execução dos negócios.  

 Imaginar que a competência seria do juízo da medida executiva isolada 

seria ir na contramão dos ideais protegidos pela lei6, inviabilizando a 

preservação da empresa e, por conseguinte, o pagamento da maior parte dos 

credores, a manutenção da fonte produtiva e os postos de trabalho garantidos 

pela continuidade da atividade empresarial. Seria dar poderes para julgar a 

quem não possui o conhecimento necessário para fazer a análise da situação.  

 Nesse sentido, é cediço que a determinação da prática de atos que 

importem diminuição de bens ou direitos da empresa em recuperação judicial, 

sem expressa anuência do juiz recuperacional, pode frustrar o plano 

apresentado pela empresa. 
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 Por outro lado, vale ressaltar que se trata de competência absoluta do 

juízo universal, já que definida em razão da matéria (recuperacional)7.  

 Com base em tais razões, o Superior Tribunal de Justiça tem 

reiteradamente reformado decisões autorizando a penhora de bens de 

empresas que se encontram em recuperação judicial, entendendo que a 

competência para fazer tal análise é do juízo universal. Confira-se as ementas 

abaixo: 

 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO 

APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATO 

EXPROPRIATÓRIO ORDENADO PELO MAGISTRADO LABORAL 

GENÉRICO E SEM QUALQUER RESSALVA - ANTE A ESPECIFICIDADE DO 

CASO, COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL AVALIAR ACERCA DA 

ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - 

PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratando-se de crédito trabalhista constituído 

depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, está 

excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.º 11.101/2005). 2. 

Ante a determinação de ato expropriatório genérico e sem ressalva 

determinado pelo magistrado trabalhista para a satisfação do crédito 

executado, compete ao juízo universal exercer o controle sobre atos de 

constrição patrimonial. Precedentes do STJ. 3. Conflito conhecido para declarar 

a competência do juízo da recuperação judicial. 
8
  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO 

TRABALHISTA. SUJEIÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS AO CRIVO DO 

JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. 

Apesar de a execução não se suspender em face do deferimento do pedido de 

recuperação judicial (art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.105/2005, art. 187 do CTN e art. 

29 da Lei n. 6.830/1980), submetem-se ao crivo do juízo universal os atos de 

alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em 

recuperação, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 2. 
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Referido entendimento também se aplica na hipótese de a sociedade 

executada haver sido incorporada pela sociedade em recuperação, pois a 

sucessão de empresas por incorporação extingue a personalidade jurídica da 

incorporada, com a transmissão de direitos e obrigações à incorporadora. 3. 

Conflito de competência procedente, declarando-se competente o Juízo da 

recuperação. 
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PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 

POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 120, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 

EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPATIBILIZAÇÃO 

DAS REGRAS E PRINCÍPIOS. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. 

ATOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL E ALIENAÇÃO DE ATIVOS. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. 

Constatada a existência de jurisprudência dominante do Tribunal, nada obsta - 

e até se recomenda - que o relator decida, de plano, o conflito de competência. 

Aplicação do art. 120, parágrafo único, do CPC. 2. De acordo com a pacífica 

jurisprudência do STJ, as execuções fiscais não se suspendem com o 

deferimento da recuperação judicial, ficando, todavia, definida a competência 

do Juízo universal para analisar e deliberar os atos constritivos ou de 

alienação, ainda quando em sede de execução fiscal, desde que deferido o 

pedido de recuperação judicial. 3. Agravo regimental desprovido. 
10

  

 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR SOBRE 

EXPROPRIAÇÃO DE BENS. ARRESTO DE BENS DA EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu que no caso de deferimento da recuperação judicial a competência de 

outros juízos se limita à apuração dos respectivos créditos, sendo vedada a 

prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em 

recuperação. 2. A jurisprudência está sedimentada no sentido da 

impossibilidade de o arresto e seus consequentes atos de execução incidirem 

sobre os bens da empresa em recuperação judicial. 3. Agravo regimental não 

provido. 
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 Brilhantes as reiteradas decisões, percebendo que (especialmente em 

tempos de crise macroeconômica) seria absolutamente inadequado dar 

competência a julgadores esparsos, sem conhecimento específico – nem sobre 

a causa, nem sobre a matéria – para julgar acerca da expropriação de bens de 

empresas em recuperação.  

 Espera-se que decisões como esta – que efetivamente interpretam o 

direito à luz da realidade socioeconômica pátria – não sejam excepcionais, 

conduzindo um alerta ao legislador, para que este tenha essa mesma 

sensibilidade ao definir as regras do jogo.  

 

 


