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RESUMO
O presente artigo analisa os princípios jurídicos previstos na Lei n° 11.101/2005, a qual dispõe sobre
o procedimento de recuperação judicial, e como estes vêm sendo aplicados no procedimento de
recuperação judicial do GRUPO OI que teve deferimento homologado no dia 29 de junho de 2016
pela 7° Vara Empresarial da Comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro e é considerada a
maior recuperação judicial já vista na América do Sul, com créditos negociáveis superiores a R$
65 bilhões. São abordados apontamentos teóricos sobre os modos de aplicação e identificação dos
princípios jurídicos recuperacionais que serão utilizados como parâmetro na recuperação judicial no
processo em análise, e como estes reforçam todos os dispositivos da Lei n°11.101/2005 para efetivar
seus objetivos de soerguimento da empresa tomando como parâmetro o conteúdo programático
reproduzidos da Constituição Federal, quais sejam: a atividade econômica da empresa, sua função
social, proteção ao trabalhador e interesses dos credores.
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ABSTRACT
This article analyzes the legal principles foreseen in Law 11.101 / 2005, which provides for the judicial
recovery procedure, and how these have been applied in the judicial recovery procedure of GRUPO
OI, which was approved on June 29, 2016 by the 7th Business Court of the District of the capital of
the State of Rio de Janeiro and is considered the largest judicial recovery ever seen in South America,
with negotiable credits in excess of R $ 65 billion. Theoretical notes on the methods of application and
identification of the legal recovery principles that will be used as parameters in the judicial recovery
in the process under analysis are addressed, and how they reinforce all the provisions of Law 11.101
/ 2005 to achieve its objectives of upholding the company taking as a parameter the programmatic
content reproduced in the Federal Constitution, namely: the economic activity of the company, its
social function, protection of the worker and interests of the creditors.
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1 INTRODUÇÃO
A Lei n° 11.101/2005, que tutela sobre o procedimento de falência e
recuperação de empresas, foi editada trazendo novos parâmetros para o cenário do
Direito Empresarial brasileiro, principalmente no que cinge a criação do instituto
da Recuperação Judicial.
Este instrumento veio em substituição à antiga Concordata com o intuito
de trazer ao ordenamento jurídico condições mais favoráveis à continuidade das
empresas e de proteger todos os interesses sociais relacionados à sua preservação,
como a atividade econômica e o direito ao trabalho, por exemplo.
Em seu artigo 47, a referida lei informa seus princípios basilares para
alcançar os fins colimados pelo legislador, sendo eles o da preservação da empresa,
a proteção aos trabalhadores, e por fim os interesses dos credores.
Com base na lei em comento, o GRUPO OI, grupo que envolve as
empresas Oi S.A., Telemar Norte Leste S.A., Oi Móvel S.A., Copart 4 Participações
S.A., Copart 5 Participações S.A., Portugal Telecom International Finance B.V. e Oi
Brasil Holdings Coöperatief U.A., requereu o pedido de recuperação judicial em
20 de junho de 2016, cujo processamento se deu no dia 29 de junho de 2016, pela 7°
Vara Empresarial da Comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro.
Sob estes aspectos, é que o presente artigo científico relacionará os
princípios elencados no artigo 47 da Lei n° 11.101/2005 aos atos judiciais e
extrajudiciais do procedimento de recuperação judicial do grupo, observando a
aplicabilidade destes no referido caso.
2 A FORÇA NORMATIVA DOS PRINCÍPIOS NO DIREITO FALIMENTAR E
RECUPERACIONAL
É de preliminar importância, para todo estudo jurídico, a análise e
discussão das fontes jurídicas relacionadas à questão objeto de sua pesquisa. Tais
fontes qualificam a aplicação do Direito sobre uma perspectiva epistemológica,
pois condicionam sua origem e tem como um dos seus objetivos tentar definir o
seu objeto. Os princípios, nesta senda, são as ferramentas que dão consistência ao
Direito, conferindo-lhe sentido em matéria valorativa.
Neste viés, o Direito Empresarial, ramo do Direito privado que visa
regulamentar as atividades precipuamente lucrativas das relações empresariais,
sobretudo no enfoque do atual Estado Democrático de Direito, envolve os
empresários, os bens, serviços, a família, e, ainda, a organização econômica da
sociedade, dispondo de princípios que busquem tornar compatíveis o crescimento
econômico sustentável, a estabilidade financeira e o desenvolvimento social.
Portanto, antes mesmo de se adentrar no desdobramento do Direito
Empresarial para sua ramificação falimentar e recuperacional, é necessário se
apurar as circunstâncias conceituais sobre a presente fonte, uma vez que somente a
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partir desta análise será possível se observar, de maneira mais enfática, a aplicação
de tais princípios no processo aqui estudado e, só então, concluir-se sobre a relativa
ou integral efetividade destes nos atos judiciais e extrajudiciais que envolvem o
procedimento em cotejo.
2.1 As regras e princípios jurídicos para Ronald Dworkin e para Robert Alexy
O período posterior ao positivismo influenciou, incisivamente, a doutrina
moderna, sobretudo o alemão Robert Alexy e o norte americano Ronald Dworkin,
que lançaram críticas à escola precedente e, ao contrário do que defendia doutrina
clássica, para a qual existiam distinções entre princípios e normas, identificam
que as normas são o gênero do qual os princípios e as regras fazem parte, já que
ambos exprimem juízos de dever ser que expressam o sentido objetivo de um ato
de vontade.
Nesta linha, Dworkin, embora tenha identificado as similitudes entre
as regras e os princípios, uma vez que ambos estabeleciam obrigações jurídicas,
buscou distingui-los e, de maneira dicotômica, qualificar tais espécies normativas
e conceituou princípios como “padrão que deve ser observado, não porque vá
promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada
desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra
dimensão da moralidade” (DWORKIN, 2007, p. 36).
Paulo Gustavo Gonet Branco (2014) evidencia as principais diferenças
trazidas pelo escritor norte americano:
A norma da espécie regra tem um modo de aplicação próprio que a
diferencia, qualitativamente, da norma da espécie princípio. Aplicase a regra segundo o modo do tudo ou nada; de maneira, portanto,
disjuntiva. Dworkin explica: “se os fatos que uma regra estipula
ocorrem, então ou a regra é válida, e a solução que dela resulta
deve ser aceita, ou não é válida, e não contribuirá em nada para a
decisão”. [...] [...] Ensina Dworkin que os princípios, de seu lado, não
desencadeiam automaticamente as consequências jurídicas previstas
no texto normativo pela só ocorrência da situação de fato que o texto
descreve. Os princípios têm uma dimensão que as regras não possuem:
a dimensão do peso. Os princípios podem interferir uns nos outros e,
nesse caso, “deve-se resolver o conflito levando-se em consideração o
peso de cada um”. (BRANCO, 2014, p.73).

Neste viés, Dworkin afirma que, na análise do caso concreto, ou há a
aplicação da regra ou não e, se a situação diz respeito ao disposto na norma e esta
é válida, ela tem que ser aplicada. Os princípios, a seu turno, por não preverem
situações concretas, não se submetem à mesma regra, podendo um princípio
prevalecer sobre outro, em determinada situação, quando estes estejam colidindo
e, em outro momento, pode ter sua aplicabilidade mitigada, ante a verificação de
outro princípio.
Partindo da análise realizada por Dworkin, Robert Alexy afunilou ainda
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mais a distinção dos princípios e das regras, ao tratar sobre os deveres de otimização
da norma jurídica em vários graus de acordo com possibilidades normativas e
fáticas.
No seio da divergência entre as espécies normativas princípios e regras,
Alexy aduziu que:
Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado em uma
medida tão alta quanto possível relativamente a possibilidades fáticas
ou jurídicas. Princípios são, por conseguinte, mandados de otimização.
Como tais, eles podem ser preenchidos em graus diferentes. A medida
ordenada do cumprimento depende não só das possibilidades fáticas,
mas também das jurídicas. Estas são, além de regras, determinadas
essencialmente por princípios em sentido contrário. As colisões de
direitos fundamentais supra descritas devem, segundo a teoria dos
princípios, ser designadas como colisões de princípios. O procedimento
para a solução de colisão de princípios é a ponderação. Princípios
e ponderação são dois lados do mesmo objeto. Um é o tipo teórico
normativo, o outro, metodológico. Quem efetua ponderações no direito
pressupõe que as normas, entre as quais é ponderado, têm a estrutura
de princípios e quem classifica normas como princípios deve chegar
a ponderações. O litígio sobre a teoria dos princípios é, com isso,
essencialmente um litígio sobre ponderação. (ALEXY, 2007, p. 64).

Portanto, ao distinguir as normas princípios e as normas regras, Alexy se
utiliza de critérios distintos de Dworkin, conseguindo antever que os princípios
são comandos prima facie e as regras são comandos definitivos, já que aqueles,
ao contrário dessas, possuem uma aplicabilidade graduada, uma vez que não
expressam uma determinação que resolva o caso concreto ou o conflito existente
entre dois princípios.
2.2 Aplicação dos princípios jurídicos e seus graus de normatividade
Com base, principalmente nas teses apreciadas por Dworkin e Alexy, no
que tange a assimilação, identificação e distinção dos princípios e das regras, fazse necessário assinalar a real eficácia da espécie normativa em apreço.
O professor Humberto Ávila (2015) entende que predispor a aplicação
de um princípio jurídico em função de outra norma levaria a uma desnecessária
flexibilização deste, de forma que não se poderia justificar a aplicação ou inaplicação
de um princípio sem relativizá-lo.
Desta forma, diferente de como estabeleceram Dworkin e Alexy, nem
todos os princípios serão aplicados da mesma maneira:
Para comprová-lo, é preciso examinar a relação que os princípios
mantêm entre si com a finalidade de demonstrar que nem todos os
princípios são aplicados da mesma forma. A ponderação pressupõe
a concorrência horizontal entre princípios, e nem todos os princípios
mantêm uma relação paralela entre si. Para demonstrá-lo basta atentar
para a diversidade de princípios. (ÁVILA, 2015, p. 151, grifo do autor).
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No presente estudo, é de fundamental importância destacar a justificativa
evidenciada por Ávila (2015) quando de sua crítica sobre a aplicação dos princípios
apresentadas pelos juristas alhures, posto que a fundamentação de sua tese se
pauta em diferenciar subespécies de princípios, facilitando a identificação e o
modo de aplicação destes em situações práticas.
Primeiramente, afirmou que “nem todos os princípios exercem a mesma
função” (ÁVILA, 2015, p. 152), ou seja, há princípios que estão destinados a reger o
modo de atuação estatal em determinada situação e outros que tratam especificamente
do conteúdo e os fins desta atuação estatal. Assim, complementa “[...] Metaforicamente
eles não se “ombreiam” uns com os outros, mas se “imbricam” em relações diversas de
forma-conteúdo e gênero-espécie. Não se pode, pois, falar em oposição ou em conflito,
mas apenas em complementariedade”. (ÁVILA, 2015, p. 152).
A partir desta distinção, já se pode afastar, em parte, a necessidade de
ponderação dos princípios jurídicos para sua devida aplicação nas circunstâncias
fáticas, uma vez que existem princípios parâmetros de averiguação genérica ao
fato, enquanto outros são de observância especifica não sendo possível estabelecer
uma dicotomia antagônica ou conflitante entre estes, como sugere o Ávila (2015) ao
tratar da relação entre o princípio democrático com o da liberdade, por exemplo.
Ademais, pontuou sobre a existência de níveis para aplicação dos
princípios, isto é, entendeu que havia uma hierarquia entre princípios o que
impossibilitaria de plano uma relação de aplicação concorrente entre estes. Assim,
destacou que:
[...] nem todos os princípios se situam no mesmo nível: há princípios que
se igualam por serem objeto de aplicação, mas se diferenciam por se
situarem numa relação de subordinação, como é o caso dos subprincípios
do Estado de Direito relativamente aos princípios da separação dos
poderes, da legalidade, e da irretroatividade. Se um princípio é uma
norma de execução ou concretização de outra, a relação entre elas não
é de concorrência, mas de subordinação. (ÁVILA, 2015, p. 152, grifo do
autor).

Portanto, assim como a distinção criada sobre a função dos princípios,
a análise hierárquica de certos princípios também afasta a incidência do regime
de ponderação na aplicação destes, circunstância de fácil observância, sobretudo
quando se evidenciam princípios constitucionais do qual se extrai uma norma
de execução e o outro infraconstitucional de concretização daquele. Neste ponto,
a eficácia de aplicação de ambos os princípios poderá se estender tanto no
afastamento do princípio subordinado, quanto à obrigatoriedade de sua aplicação.
Por fim, Ávila (2015) estabeleceu divergência sobre a eficácia dos princípios
jurídicos, afirmando haver níveis de eficácia diferentes para os demais tipos de
princípios. Neste aspecto, afirma que as funções de eficácia destes poderiam ser
interpretativas, integrativas e bloqueadoras.
O cerne da questão trazida por Ávila (2015) indica que “[...] não se
pode falar em conflito horizontal, mas apenas em vínculos de conformidade
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de um princípio em relação a outro, ou em atuação direta de um princípio sem
interferência de outro princípio.” (ÁVILA, 2015, p.152).
Nesta linha, ao se tratar da aplicação dos princípios, nem sempre se estará
diante de normas conflitantes as quais demandariam a ponderação defendida
por Dworkin ou Alexy, mas é possível enxergar princípios que serão aplicados
concomitantemente conferindo a verdadeira eficácia a esta espécie normativa.
Em ato contínuo, entender que a ponderação dos princípios não é modo
mais representativo de sua eficácia, torna possível a identificação destes de forma
mais cirúrgica, quando aplicados a uma situação fática, razão pela qual é de
fundamental importância a verificação dos graus de normatividade desta espécie
normativa, sendo possível a identificação destes no procedimento objeto da
pesquisa em apreço.
2.3 As normas principiológicas no direito concursal brasileiro
Conforme visto, os princípios “são normas imediatamente finalísticas, já
que estabelecem um estado de coisas cuja promoção gradual depende dos efeitos
decorrentes da adoção de comportamentos a ela necessários” (ÁVILA, 2015, p.225).
Neste esteio, a CRFB/88 traz em seu corpo diversos princípios com a
função precípua de reger a forma de estado adotado, integralizando as demais
normas constitucionais ou conferindo-lhe margem para interpretação quanto da
sua aplicação. Em seu art. 170, estabelece-se que a ordem econômica e financeira
do país deve ser fundada na valorização do trabalho humano bem como na livre
iniciativa, com o objetivo de assegurar a todos uma existência digna, conforme os
ditames da justiça social.
O constituinte, desta forma, instituiu como garantia fundamental o direito
a propriedade privada e a função social da propriedade. Assim, tais princípios
constitucionais, por representarem os valores fundamentais sobre o viés econômico
e financeiro, resultado da eleição de valores éticos e sociais de uma sociedade,
possuem uma função estrutural e hermenêutica para o Direito Concursal.
Ademais, a Lei 11.101/2005, trouxe para a legislação falimentar uma
principiologia ajustada aos ditames constitucionais, bem como se adequando à
nova dinâmica empresarial, primando pela proteção do empresário em dificuldades
financeiras, bem como de todos que o cercam, conforme se poderá vislumbrar no
tópico seguinte.
Tanto a falência quanto a recuperação de empresas, são institutos voltados à
satisfação das obrigações contraídas pelo devedor. Assim, os princípios estruturantes
da ordem econômica e financeira são alicerces para a construção e observância dos
demais princípios exarados no corpo da Lei Recuperacional em apreço.
O Direito Concursal, nesta perspectiva, está imerso por princípios
estruturantes previstos na CRFB/88, concentrando-se na crise da exploração da
atividade empresarial, fato que influi diretamente nos agentes econômicos do Estado.
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Consoante trabalhado em tópico anterior, é possível entender que os
princípios, por serem normas finalísticas, são autoaplicáveis, principalmente por
não ser possível a determinação de todas as situações em que um dado princípio
jurídico seria afastado ou não.
Então, é notório que o objetivo da CRFB/88 ao ter incrementado no
ordenamento jurídico, no que tange a ordem econômica e financeira, toda essa
carga principiológica, foi a de se estabelecer parâmetros de coerência entre os
interesses econômicos, jurídicos e sociais que permeiam a atividade empresarial.
O Direito Recuperacional e Falimentar, embora tenha sistematizado todos
estes princípios constitucionais para aplicação, sua preocupação precípua está
direcionada aos que irão incidir diretamente nos momentos de crise da atividade
empresarial. Assim, na busca por uma saída de crises e abalos empresariais, não se
pode deixar de observar os parâmetros dirigentes expressos constitucionalmente.
Além disso, a própria Lei Falimentar programou-se para alcançar o “objetivo
de contribuir em duas frentes importantes para a economia brasileira do início
do século XXI: a luta contra o desemprego e a retomada do desenvolvimento
econômico” (COELHO, 2013, p. 252).
Portanto, superadas as questões que permeiam a identificação dos
princípios jurídicos, sobretudo de sua aplicação e eficácia normativa, ultrapassado
o fato de que a Lei n°11.101/2005 está balanceada pela carga principiológica
estruturante da ordem econômica e financeira da CRFB/88, é necessário entender
as verdadeiras nuances que levaram o GRUPO OI a entrar na situação de crise e
abrir espaço para que a atuação estatal, através do procedimento de recuperação
judicial, analisasse a viabilidade de corrigir as presentes disfunções do sistema
econômico ocasionado pela empresa, podendo-se trabalhar na identificação e
observância da eficácia dos princípios desta lei no procedimento em apreço.
3 A CRISE DO GRUPO OI E OS ASPECTOS NORMATIVOS DA LEI 11.101/2005
Ao longo de seus quase vinte anos de história, o GRUPO OI, hoje um dos
maiores provedores de telecomunicações da América latina, nunca viveu situação
similar como a que vem se concretizando desde o início do ano de 2016.
Esta sociedade empresária teve início através do processo de privatização
do Sistema Telebrás, ocorrido em 1998, iniciando suas atividades com a prestação
de serviços de telefonia fixa e incorporando aos seus serviços de telefonia móvel,
internet e TV por assinatura.
Atualmente, a OI S.A constitui uma holding e permite que seus diretores
controlem ou exerçam influência as outras empresas subsidiárias, ou seja, possui a
maioria das ações de outras empresas e que detém o controle de sua administração
e políticas empresariais.
Nos últimos anos, o grupo empresarial concluiu com aumento de capital
dos ativos da Portugal Telecom, evoluindo sua governança política e se tornando
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um grupo empresarial multiplicador de conexões. Nos aspectos fáticos trazidos à
inicial do processo em análise, o grupo afirma que possui aproximadamente 330 mil
km de cabos de fibra ótica instalados e distribuídos por todos os estados brasileiros,
correspondendo a um investimento de aproximadamente R$ 14,9 bilhões, um dos
maiores operadores de telefonia fixa da América do Sul em número de linhas, com
14,9 milhões em operação, o que torna o GRUPO OI o maior prestador de serviços
de telefonia fixa do Brasil, com uma parcela de mercado de 34,4% do total do país,
compreendendo todo o território nacional.
Hoje, conforme dados apresentados no pedido de recuperação judicial
desta sociedade empresária, o GRUPO OI se tornou o primeiro provedor de
serviços de telecomunicações do Brasil com presença nacional totalmente integrada
em uma só marca, oferecendo uma variedade de produtos de alta qualidade e
convergentes, comercializados exclusivamente sob a marca “Oi”, e que hoje está
presente com no mínimo um serviço em todos os 5.570 municípios brasileiros,
atendendo aproximadamente 70 milhões de clientes.
Contudo, instaurou-se o pedido de recuperação judicial do mesmo,
pleiteando a viabilidade econômica de renegociação de sua dívida para a
continuidade das atividades empresariais.
3.1 Circunstâncias da crise financeira do GRUPO OI
Nesse ínterim, vários fatores desencadearam para uma crise jamais vista,
agravando a situação financeira do grupo empresarial. Nesta perspectiva, cabe uma
análise detida das principais razões para a atual conjuntura do grupo econômico
em apreço e como estes puderam ensejar a necessidade da homologação do pedido
de recuperação judicial. Conforme se pode inferir do pedido de recuperação
judicial do GRUPO OI, o crescimento de sua dívida deu-se por três circunstâncias
principais, quais sejam: o financiamento do plano de antecipação de metas em
2000, a aquisição da Brasil Telecom com a posterior identificação de passivos
relevantes em 2009 e, em 2013, no contexto de expansão para os países de língua
portuguesa, com a fusão da dívida da Portugal Telecom.
Na aquisição da Brasil Telecom, em 2009, a OI teve que desembolsar
R$5,863 bilhões na conclusão do negócio, no que tange à expansão internacional,
fora descoberto que aproximadamente R$3,2 bilhões que a operadora portuguesa
injetara no negócio não existiam, sendo que haviam sido aplicados em títulos
poderes de uma subsidiária do banco português no Espírito Santo, que quebrou
meses depois da operação, levando todo o caixa da Portugal Telecom. Ademais,
por ser uma das maiores prestadores de serviços de telecomunicação no país, sofre,
diuturnamente, ações judiciais, seja na esfera cível ou trabalhista, possuindo mais de
R$14 bi retidos em depósito judicial, o que agride ainda mais a liquidez da empresa.
Além disso, o grupo sofre incisivamente por aplicações de multas que
ultrapassam o valor de R$10,6 bilhões, as quais também agravam a situação
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financeira do recuperando, aumentando o seu passivo e subtraindo recursos de
seu caixa, diante de frequentes penhoras em dinheiro requeridas em juízo pela
agência reguladora.
Observa-se, portanto, que o GRUPO OI veio e vem enfrentando várias
situações que foram determinantes para o desencadeamento de sua atual crise.
Deve-se, a partir de tal perspectiva, compreender a viabilidade de contornar a
eventual crise e, principalmente, entender se o procedimento recuperação judicial
implementado pela Lei n° 11.101/2005 é o meio mais eficaz para cumprir tal objetivo.
3.2 O pedido de recuperação judicial
Ante a eloquente análise de sua crise, não houve alternativa ao GRUPO
OI senão proceder com o requerimento de sua recuperação judicial, buscando
a reorganização da sua atividade empresarial de forma a consagrar, além dos
interesses da empresa, os interesses de seus credores e os da sociedade beneficiária
de seus serviços. Assim, o grupo empresarial procedeu com o protocolo do pedido
de recuperação judicial no dia 20 de junho de 2016, havendo processamento no
dia 29 de junho daquele ano, pela 7° Vara Empresarial da Comarca da capital do
Estado do Rio de Janeiro.
Dos argumentos e fatos trazidos para o convencimento da viabilidade
empresarial do GRUPO OI, evidenciou-se que as recuperandas vêm implementando
um sério plano de reestruturação interna, que compreende uma gama de iniciativas
que objetivam aumento de participação no mercado, cortes de custos e, sobretudo,
eficiência operacional.
Ademais, informa que, embora vivencie uma instável liquidez de seu
passivo, possui uma receita bruta de R$ 40 bilhões e líquida de cerca de R$ 27
bilhões por ano, possuindo todas as condições de reverter o atual cenário de crise.
Além disso, O GRUPO OI destacou que manteve intensas negociações
com seus maiores credores, notadamente com os bondholders internacionais,
buscando uma reestruturação de sua dívida de forma que melhor atendesse aos
interesses de todos envolvidos, a qual, por fatores alheios à sua vontade, não se
revelou suficiente a ponto de evitar a recuperação judicial.
Evidenciou-se, ainda, no pedido inicial, que uma parcela mínima das
dívidas do GRUPO OI, equivalente a R$ 1.652.137.056,10 (um bilhão, seiscentos
e cinquenta e dois milhões, cento e trinta e sete mil e cinquenta e reais e dez
centavos), correspondia a débitos trabalhistas ou com fornecedores e prestadores
de serviços e que, o passivo total do grupo na época do processamento do seu
pedido de recuperação judicial, perfazia a quantia de R$ 65.382.611.780,34 (sessenta
e cinco bilhões trezentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e onze mil, setecentos
e oitenta reais e trinta e quatro centavos).
Assim, ante a grandeza processo em vislumbre, necessário identificar
como o judiciário pode se utilizar dos institutos da Lei n° 11.101/2005 para poder
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conduzir processamento da recuperação do grupo empresário e alcançar os
objetivos da lei concursal, atendendo os interesses primários do GRUPO OI, de
seus credores, e de toda uma sociedade usuárias do serviço de telecomunicação
prestado pela empresa.
3.3 A lei modelo da UNCITRAL
É visível que a atividade empresarial é um dos setores do Direito Privado
que mais sofre influências do contexto de alto nível de globalização, sobretudo com
a intensificação do comércio transnacional, as operações concluídas pela internet,
entre outros fatores, levando o Estado a se preocupar na garantia de proteção e a
certeza das relações jurídicas transnacionais.
A Lei n° 11.101/2005 possui uma lacuna quando o tema é a insolvência
transnacional, não havendo, sequer, posicionamento pacificado nos tribunais
nacionais quanto da possibilidade de inserção de sociedades estrangeiras presentes
no mesmo grupo empresarial.
Tomando por base o cenário de que cada Estado possui uma legislação
falimentar própria somada às complexas relações empresariais no setor
empresarial, a Organização das Nações Unidas – ONU, visando harmonizar e
unificar o direito comercial internacional, criou a UNCITRAL - The United Nations
Commission on International Trade Law (Comitê de Direito Comercial Internacional
das Nações Unidades) a qual editou uma lei modelo, em 1997, tratando sobre os
procedimentos falimentares com conexão internacional.
A Lei modelo da UNCITRAL tem como objetivo “[...] auxiliar os Estados
na adoção de um regime de insolvência mais moderno, harmonioso e equitativo,
e que permita solucionar com maior grau de eficácia os casos de insolvência
transfronteiriça [...]” (PERIN JUNIOR, 2011, p. 106). Dentre os benefícios trazidos
pela Lei Modelo da UNCITRAL pode se anotar que esta investe na solução dos
conflitos entre Estados sobre normas que não coincidam em determinada matéria,
combate às fraudes internacionais, traz maior segurança jurídica para o comércio
e investimentos internacionais, apresenta uma administração justa e eficiente
para os casos de insolvências transnacionais, protegendo e maximizando o valor
dos ativos dos credores, bem como confere maior agilidade no procedimento de
recuperação da empresa.
Embora Brasil não componha tal comitê internacional, nem seja signatário
da Lei Modelo da UNCITRAL, a justiça falimentar brasileira já se valeu desta lei
para tratar de casos de insolvências transnacionais de empresas brasileiras, quando
do pedido de processamento de conjunto do pedido de recuperação judicial do
GRUPO OAS.
No que tange ao processo de recuperação judicial do GRUPO OI, houve
solicitação do litisconsórcio ativo de sociedades estrangeiras integrantes do
grupo empresarial que são controladas pela holding OI S.A, as quais financiam as
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operações desenvolvidas pelas empresas no Brasil.
Pretendeu-se, na inicial, a devida inclusão das empresas PORTUGAL
TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. e OI BRASIL HOLDINGS
COÖPERATIEF U.A., ambas holandesas cujo objeto é o de servir de veículos
de investimentos para o GRUPO OI, enfatizando-se que, embora tenham sido
constituídas de acordo com as Leis da Holanda, não exercem atividades operacionais,
captando, apenas, recursos no exterior, direcionados ao financiamento da atividade
empresária. Para tanto, identificou-se, na decisão que deferiu o processamento em
conjunto das subsidiárias estrangeiras do GRUPO OI no processo de recuperação
judicial, duas teorias que foram conjugadas fruto da Lei Modelo da UNCITRAL, o
territorialismo e o universalismo.
Desta feita, compreende-se que a Lei Modelo da UNCITRAL, embora não
impeça que o tribunal se negue a adotar uma medida por ela regulada, confere ao
juízo que se utilize um complexo de leis e normas para regular o procedimento
estrangeiro de recuperação judicial para o Direito interno, podendo envolver, além
da participação de recuperandas estrangeiras, credores internacionais perante
processo recuperacional de jurisdição recuperacional nacional.
4 OS PRINCÍPIOS DA LEI N° 11.101/2005 NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO
GRUPO OI
Após a devida compreensão do que são os princípios jurídicos, como
eles se aplicam no sistema jurídico e a percepção de como se extrair conteúdo
normativo dos mesmos, é possível identificar essa espécie normativa em qualquer
sistema jurídico, inclusive no que tange a aplicação destes no caso concreto. Na
recuperação judicial do GRUPO OI, identificou-se a efetiva utilização da legislação
concursal, uma vez que todas as circunstâncias contextuais do grupo empresário
se amoldavam para a incidência direta das normas extraídas da Lei n° 11.101/2005.
Natacha Souza John (2011) destacou a influência constitucional no
procedimento falimentar e recuperacional:
Nesse contexto é que surge a Lei 11.101, em 09 de janeiro de 2005, a qual
trouxe prioridade à preservação da empresa em prol não apenas desta,
mas também dos trabalhadores e credores, bem como da coletividade
em geral, seguindo os novos ditames da Ordem Econômica previstos na
Constituição Federal, que deve, entre outros, estar fundada no princípio
fundamental da função social da propriedade, abrangendo o conceito
da empresa, como exercício de atividade econômica organizada de
interesse social. (JONH, 2011, p. 102)

Neste diapasão, a lei recuperacional inova ao prever a institucionalização
destes princípios como forma de constitucionalização do procedimento de
recuperação judicial. Desta forma, o art. 47 da Lei n°11.101/2005 traz expressamente
alguns princípios que serão parâmetro para análise.
Assim, é de nítida percepção a identificação destes princípios na lei de
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recuperação judicial de empresas, pois o objetivo colimado pelo legislador, quando
da promulgação da norma, compreendeu a racionalidade do regime contextual no
qual elas estão inseridas.
Neste contexto, a recuperação judicial do GRUPO OI em análise, já sob a
vigência da Lei n°11.011/2005, permitiu a incidência de determinados princípios
da legislação recuperacional, sobretudo aqueles reproduzidos da Constituição,
sendo possível a empírica aplicação e extração normativa desta fonte jurídica.
Portanto, conforme se pode extrair de todos os atos judiciais e extrajudiciais
que envolvem o procedimento de recuperação judicial do GRUPO OI, infere-se a
incidência, de forma mais evidente e sem a exclusão dos demais, dos princípios
jurídicos recuperacionais da preservação da empresa, da função social da empresa,
da participação ativa democrática dos credores e o da proteção do trabalhador,
conforme se trabalhará nos tópicos seguintes.
4.1 Preservação da empresa e função social da empresa
O princípio da preservação de empresa, embora não seja exclusivo do
Direito Concursal, possui morada no Direito Empresarial e visa proteger interesses
de todos os envolvidos com o estabelecimento empresarial e, acima disso, da
atividade econômica exercida.
A atividade econômica desenvolvida pela empresa é responsável por
interações econômicas, de produção e circulação de bens e serviços, com outros
agentes do mercado, ao gerar empregos, ao consumir, ao vender, movimenta a
economia de um país de forma significativa a ponto de fortalecer o desenvolvimento
do local em que está estabelecido, embora não seja sua função precípua.
Assim, a Lei 11.101/2005, por ter como objetivo de viabilizar a superação
dos momentos de crise econômica e financeira da empresa utiliza-se do princípio
da preservação da empresa para concretizar tal objetivo, extraindo-se normas que
traduzem a efetiva viabilização da empresa recuperanda.
O procedimento de recuperação judicial vigente, desta forma, “[...] se
fundamenta no princípio de que pode interessar à coletividade a preservação de
determinada atividade empresarial, mesmo quando o empresário não se mostra
suficientemente capaz de dirigi-la”. (COELHO, 2012, p. 79)
No processo de recuperação judicial do GRUPO OI, pode-se nitidamente
identificar a incidência de aplicação deste princípio, pois o próprio pedido
de recuperação judicial movido pelo grupo recuperando traduz a verdadeira
intenção de conservar a sua atividade econômica, pois o grupo empresarial alega
ser plenamente viável para a sociedade brasileira e apresenta elementos que
colaborem para seu soerguimento, evidenciando seu alto índice de importância
social e de potencial econômico para reerguer-se.
Igualmente, conforme informações extraídas do processo, uma
eventual falência do GRUPO OI pode deixar 2.051 municípios brasileiros sem
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telecomunicações, isto é, sem internet ou telefone, fato que reflete o impacto
gerado pelo grupo na prestação de seu serviço de telecomunicações. Ainda no
que se refere à decisão que homologou o processamento da recuperação judicial
do GRUPO OI, o juiz investido para acompanhar o caso destacou que o grupo
empresário recuperando explora atividade econômica de um serviço público que
deve estar sob a ótica do Estado.
Como já exposto, o objetivo de toda e qualquer empresa é a maximização
na obtenção de lucro. Contudo, a propriedade dos bens de produção e serviços
utilizada para alcançar tal meta necessita cumprir a sua função social.
De modo similar, a verificação de aplicação da função social da empresa
traduz que o objetivo estabelecido pela atividade econômica empresarial deve
conter uma utilidade, mas não apenas para o empresário e para empresa, mas
também para toda a sociedade.
Toda empresa, na atualidade, possui seu grau importância social, ou seja,
deve gerar reflexos imediatos na coletividade, pois “ela concentra a prestação de
serviços, fornecimento de bens, geração de empregos, coleta de dinheiro para o
Estado – por meio da arrecadação fiscal, assim como contribui para a constante e
crescente interligação de mercado”. (PEREIRA, 2010, p.66)
A normatividade que se extrai do princípio da função social da empresa
é, no âmbito da recuperação judicial, a necessidade de se estabelecer um juízo de
valor sobre empresa e extrair os benefícios que ela proporciona para toda uma
coletividade. Não se trata, portanto, em restaurar a atividade econômica de toda
e qualquer empresa, mas lutar pela manutenção daquelas que, apesar de estar em
crise, mostrem-se viáveis e capazes de trazer benefícios para a sociedade.
O GRUPO OI, ao requerer a recuperação judicial de suas sociedades
empresárias subsidiárias, demonstrou, de plano, observar o princípio em estudo,
uma vez que evidenciou, em sua inicial, toda a sua influência no cenário da
telecomunicação brasileira.
O juízo do processo em vislumbre identificou e entendeu que o GRUPO
OI detém, além da sua finalidade lucrativa fruto da atividade econômica, grande
participação para a construção do bem comum, com utilidade notoriamente social:
Tratando-se, portanto, de sociedades em atividades essenciais por
meio de concessão pública - exploração de telefonia fixa, móvel e TV
por assinatura -, observa-se, dentro do contexto apresentado, que a
crise anunciada é econômico financeira, uma vez que as sociedades
necessitam equacionar o seu passivo, em conjugação com receitas
futuras, situação a ser alcançada por meio de soluções de mercado a
serem apresentadas em juízo de recuperação judicial.
Destarte, é possível afirmar, ainda que em uma análise perfunctória da
situação, ser a atividade desenvolvida pelas requerentes notoriamente
rentáveis, não só pelo tempo de mercado, mas por todos os indicativos
trazidos, o que confere ao plano de recuperação a ser desenvolvido
considerável possibilidade de êxito. (TJ/RJ – RJ n°020371165.2016.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado
do Rio de Janeiro, fls. 89516, publicado em 29/06/2016).
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Desta feita, é possível inferir que todas as manifestações processuais na
recuperação judicial do GRUPO OI visam, não somente a preservação da empresa
em si, mas também a promoção da função social que ela exerce para os demais
indivíduos, com atuação devidamente comprovada nos campos da educação,
cultura, empregos, tributária, comunicação, etc.
4.2 Participação ativa dos credores
De forma diversa ao estabelecido no regime das concordatas, o
procedimento de recuperação judicial tutelado pela Lei n°11.101/2005 pauta-se
no princípio basilar da participação mais ativa dos credores no procedimento,
sobretudo no que se refere ao plano de recuperação judicial, democratizando a
análise do crédito em discussão.
Na vigente lei recuperacional, o plano de recuperação judicial é aprovado
na Assembleia Geral de Credores com a participação incisiva dos credores titulares
da dívida em negociação. Assim, a nova lei de recuperação judicial transforma
estes últimos em verdadeiros protagonistas do procedimento. Necessário ponderar
que a nova situação do credor no procedimento de recuperação judicial é fruto
da observância do princípio da função social da empresa, uma vez que esta deve
observar não mais os interesse de um particular, mas de toda uma coletividade.
Desta feita, o princípio da ativa participação dos credores no procedimento
de recuperação judicial confere ao processo maior poder de deliberação para
aqueles que figuram os interesses predominantes em discussão, os credores
reduzindo, inclusive, a interferência do juízo. Reflexo de tal princípio, a Assembleia
Geral de Credores é órgão colegiado com maior poder de decisão no procedimento
recuperacional e instaura-se aos moldes do art. 36 da Lei 11.101/2005 e tem por
função formar e expressar a vontade coletiva da comunhão de credores.
Fruto desta atuação mais evidente dos credores no procedimento de
recuperação judicial, é que a lei recuperacional conferiu à Assembleia Geral de
Credores a importante atribuição de votar e aprovar o plano de recuperação
judicial da empresa devedora.
O referido órgão deverá ser composto por todos os credores classificados
e relacionados no art. 41 da referida lei e deverá respeitar um valor basilar para
o Direito Concursal definido pela expressão par condicio creditorium, tratamento
paritário dos credores que, segundo Fábio Ulhoa (2013):
O tratamento paritário dos credores pode ser visto como uma forma de
o direito tutelar o crédito, possibilitando que melhor desempenhe sua
função na economia e na sociedade. Os agentes econômicos sentem-se
menos inseguros em conceder o crédito, entre outros elementos porque
podem contar com esse tratamento parificado, na hipótese de vir o
devedor a encontrar-se numa situação patrimonial que o impeça de
honrar, totalmente, seus compromissos. (COELHO, 2013, p. 256)
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Tal princípio preceitua que, havendo pluralidade de credores e sobrevindo
a insolvência do devedor, deve ser assegurada a igualdade no tratamento dos
credores, respeitadas as preferências legais quanto à ordem do recebimento dos
créditos. Desta forma, não corresponde a uma igualdade absoluta, mas uma
igualdade em relação aos credores que possuem créditos da mesma classe ou
ordem de preferência.
Na recuperação em análise, os Administradores Judiciais apresentaram
tempestivamente a relação dos credores das Recuperandas, após analisar 25.883
habilitações e divergências de créditos e 10.869 pedidos de retificação feitos
pelas devedoras. Análises que não se limitaram ao exame de documentos, sendo
resultado de incontáveis reuniões com todos os credores interessados e com as
empresas recuperandas. Informa-se que, a decisão que suspendeu a apresentação
da lista de credores, traz fundamento que garante a máxima atividade dos credores
da recuperação judicial:

As considerações feitas pelo referido grupo de credores, a toda evidência,
são pertinentes e plausíveis. Com intuito inovador, a Lei 11.101/2005
trouxe ao nosso mundo jurídico um instituto que busca satisfazer o
maior número de credores da empresa devedora, contudo, sobre um
ângulo mais amplo, visa também a proteção jurídica do mercado,
que deve, sempre que possível, se desenvolver de um modo sadio em
benefício do crescimento econômico num todo, mediante a preservação
da empresa (art. 47).
Para que isto ocorra, a lei criou a figura da AGC, que constitui ponto de
grande destaque no desenvolvimento da recuperação judicial, posto que
o êxito do empresário/sociedade empresária depende agora da vontade
dos credores reunidos em assembleia específica, onde se debaterá sobre
a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial
apresentado - art. 35, I, a da Lei 11.101/2005 -, limitando o julgador,
segundo reiterada jurisprudência, ao exame da legalidade dos termos
e dos atos nela praticados. (TJ/RJ – RJ n°0203711- 65.2016.8.19.0001, 7ª
Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro,
fls. 188726, publicado em 25/04/2017).

Neste esteio, infere-se que das sucessivas decisões que adiaram a
realização da Assembleia Geral de Credores, envolvem interesses inerentes aos
principais credores da divida do GRUPO OI, que vêm atuando incisivamente em
acordos com o grupo devedor, o que demonstra que o poder de livre negociação
dos credores no procedimento, evidenciado pelo juízo.
Portanto, após uma análise empírica de todo o procedimento de
recuperação judicial, até o momento, do GRUPO OI, conclui-se que o princípio da
máxima atividade dos credores vem sendo observado e, não obstante o processo
ainda estar em trâmite, em fase de verificação de créditos, a manifestação dos
credores possuirá ainda mais força quando da efetiva realização da Assembleia
Geral dos Credores, extraindo-se a efetiva normatividade do art. 47da Lei
n°11.101/2005.
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4.3 Proteção ao trabalhador
O princípio de proteção ao trabalhador tutelado pelo art. 47 da Lei n°
11.101/2005, confere aplicabilidade das normas constitucionais extraídas do art. 7°
da Constituição Federal de 1988, estabelecendo garantias e proteção ao trabalhador
no momento de insolvência da empresa na qual trabalha.
Com o princípio da proteção dos trabalhadores, a lei recuperacional
informa que os trabalhadores devem ser protegidos por terem, como único ou
principal bem, a sua força de trabalho, conferindo-lhes precedência quando do
recebimento de créditos e instrumentos e visando, além de preservar a empresa,
preservem os empregos criados por ela, criando, inclusive, novas oportunidades
para desempregados.
Demais disso, o art. 51, IV, da Lei n° 11.101/2005 exige que a petição inicial
da recuperação judicial seja instruída com a relação integral dos empregados, em
que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que
têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos
valores pendentes de pagamento.
Quando se fala da proteção do trabalhador no âmbito de insolvência ou
crise de uma empresa, significa que os interesses desta devem coadunar com os
interesses de seus empregados, para que todos os investimentos e meios adotados
para a recuperação levem a manutenção da empresa e dos postos de trabalho.
Assim, ao esboçar o plano de recuperação judicial, é necessário que a
empresa não se exceda quanto às exceções de concessões na relação trabalhista,
posto que crédito que, para a empresa se renovará junto com a retirada do momento
de crise.
No item que trata do impacto social das operações do GRUPO OI, foi
demonstrado, no pedido inicial, que as empresas são grandes empregadoras,
gerando 138 mil postos de trabalho diretos e indiretos no Brasil, dos quais 37 mil
no Estado do Rio de Janeiro.
Embora se tenha alegado no pedido inicial que esses postos de trabalho
correriam grave risco de extinção, em caso de qualquer evento que coloque
em risco a capacidade de recuperação das empresas do GRUPO OI, ou no caso
de convolação, todos os créditos trabalhistas estariam salvaguardados pelo
procedimento de falência.
Ademais, o art. 54 da Lei n°11.101/2005 informa sobre vedações impostas
ao devedor no momento de dispor sobre os créditos trabalhistas no plano de
recuperação judicial.
Portanto, em obediência a um anseio constitucional reproduzido pela Lei
em comento, infere-se que os créditos trabalhistas ganham força dentre os demais
tratados na recuperação de uma empresa. Consoante a isso, a recuperação judicial
do GRUPO OI tomou como norte este princípio, efetivando as garantias existentes
para os trabalhadores, que são peças importantes para o soerguimento da empresa.
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No processo em estudo, percebe-se que o juízo e as empresas
recuperandas, detentoras de grandes despesas administrativas, dentre elas as de
pessoal, extraíram a normatividade do princípio de proteção ao trabalho, uma vez
que este princípio visa, precipuamente, conferir eficácia às normas determinantes
de guarda dos créditos trabalhistas no processo de recuperação judicial.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todos os pontos estudados ao longo desta pesquisa, tem-se
observado que a aplicação dos princípios jurídicos carece de critérios que definirão
sua eficácia que nem sempre conferirão aplicação imediata a estes, a ponto de
lhes conseguir extrair a normatividade esperada para solução do conflito. Assim,
conforme observado das diversas teses para identificação dos princípios jurídicos,
sobretudo daquelas abordadas pelos juristas Ronald Dworkin e Robert Alexy,
tem-se que o atual cenário jurídico ainda não firmou entendimento consolidado
quanto da real força de normatividade destes, prevalecendo teoria que condiciona
sua aplicação a uma situação fática.
Desta forma, coadunando com a teoria finalística dos princípios,
defendida por Humberto Ávila, de que estes demandam uma avaliação contextual
do estado das coisas e dos efeitos decorrentes dos comportamentos necessários
para sua aplicação, bem como o fato de que nem todos os princípios terão aplicação
e incidência equivalente, fora possível perceber e proceder com a identificação
dos princípios jurídicos estruturantes do Direito Concursal brasileiro. Neste
ponto, observou-se que a Lei n° 11.101/2005, que dispõe sobre o procedimento de
Recuperação Judicial, está permeada de princípios jurídicos que são estruturantes
para os objetivos intentados pelo legislador de efetivar a superação da situação de
crise econômico-financeira vivenciada pelas empresas.
Logo, inferiu-se que os princípios extraídos da Lei n° 11.101/2005 foram
devidamente observados no processo de recuperação judicial do GRUPO OI, sendo
possível identificar, de forma mais evidente, os princípios da preservação da empresa,
função social da empresa, participação ativa dos credores e proteção ao trabalhador.
O processo que envolve a recuperação do GRUPO OI, conforme
apresentado, é a maior recuperação judicial em trâmite na América do Sul e, ante
toda sua grandeza, a devida e estrita observância aos princípios jurídicos previsto na
Lei 11.101/2005 são de vital importância para a saída do grupo da atual crise vivida.
Ademais, das manifestações judiciais e extrajudiciais analisadas, fora
possível inferir que o princípio relativo à preservação da empresa e sua função social,
bem como o de proteção ao trabalhador, principalmente por serem reproduções
de normas constitucionais, possuem eficácia integradora dos dispositivos da lei
de recuperação judicial e, no processo em apreço, foram devidamente aplicados
sendo nítida a realização das normas principiológicas em todo o trâmite desta
recuperação judicial.
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Além disso, após toda a análise principiológica realizada na recuperação
judicial do GRUPO OI, é possível se cogitar que a Lei n°11.101/2005 é efetivamente
o meio hábil para a reestruturação da sua estrutura de capital, verificando a
continuidade de suas operações e buscando maximização de retorno para credores,
acionistas e para a comunidade na qual fazem parte.
Portanto, após todo o desenvolvimento teórico quanto à aplicação e
efetivação dos princípios trazidos pela Lei 11.101/2055, sobretudo os instituídos
em seu art. 47, conclui-se que o Estado, através do Poder Judiciário, ao homologar o
presente procedimento, oferece o suporte necessário e hábil à empresa para que ocorra
a efetiva recuperação de sua situação de crise, harmonizando e tutelando os interesses
da coletividade, decorrentes da aplicação parametrização dos princípios em análise.
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