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RESUMO: O presente estudo procede à breve análise sobre o pronunciamento judicial que decreta a 

falência em conformidade com a Lei nº 11.101/2005, destacando sua natureza e aspectos processuais, 

analisando o possível erro técnico ocorrido no artigo 100 que trata do recurso cabível e trazendo a 

aplicação do princípio da fungibilidade como solução para tanto, sendo a questão tratada com vistas à 

economia processual. 

PALAVRAS-CHAVE: Lei nº 11.101/2005. Sentença falimentar. Recorribilidade. Princípio da 

fungibilidade. Economia processual.  

 
ABSTRACT: The present study refers to a brief analysis on the legal pronouncement that establishes 

a law with Law 11.101/2005, highlighting its nature and procedural effects, analyzing the possible 

technical error occurred in article 100 that deals with the appropriate resource y bringing an 

application of the Principle of fungibility as a solution to both, being an issue treated with regard to 

procedural economy. 
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INTRODUÇÃO  

Com a revogação do Decreto-Lei nº 7.661/1945 e a consequente promulgação da Lei nº 

11.101/2005, ora denominada Nova Lei de Falências (NLF), o direito empresarial sofreu 

grandes transformações, tendo em vista que a referida norma atinente à recuperação judicial, 

extrajudicial e a falência do empresário e a sociedade empresária trouxe diversos novos 

institutos, os quais vieram para facilitar e/ou simplificar os respectivos processos.  

Nesse sentido, compreende Negrão (2015, p.58) que “a nova Lei de Falências merece 

elogios quanto à apresentação didática dos institutos regulados”, ou seja, o legislador tentou 
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esgotar a temática e os procedimentos referentes à matéria trazendo um rol extenso de artigos 

(201 artigos), 

Com efeito, restringindo-se ao processo falimentar disciplinado na NLF, depreende-se 

que este busca, antes de qualquer coisa, decretar o estado de insolvência jurídica do 

empresário ou sociedade empresária e, através da apuração e realização do ativo, adimplir o 

máximo de débitos existentes.  

Nessa esteira, NLF disciplina que para se decretar a insolvência jurídica e se iniciar o 

processo falimentar faz-se necessário um pronunciamento judicial na espécie sentença 

(art.99). 

Ademais, em outros diversos dispositivos da aludida lei flagra-se a expressão “sentença 

que decreta a falência”, ora leia-se “sentença que decreta o estado de insolvência jurídica e 

inicia o processo de falência”. Outrossim, complementa-se que no art. 100 resta explicitado 

que o recurso cabível contra o respectivo pronunciamento é o agravo de instrumento.  

Nessa linha de raciocínio, percebe-se um possível erro técnico, tendo em vista que é 

taxativo o regramento previsto na Lei Instrumental Processual (CPC/2015), a qual em seu art. 

1.009 infere que da sentença cabe apelação, ou seja, em regra, o instituto recursal cabível para 

a sentença é a apelação. Assim, exsurge a primeira indagação que este estudo busca 

responder: a sentença que decreta a falência no tocante ao instrumento recursal cabível é uma 

exceção à regra do art. 1.009 do CPC/2015? 

Adiante, em outros diversos dispositivos da Lei nº 11.101/2005, a exemplo do §6º do 

art. 154, do §5º do art. 159 e do §7º do art. 164, o recurso cabível para o instituto da sentença 

é a apelação, neste sentido, buscar-se-á compreender, em caso da primeira indagação ser 

negativa, se houve um equívoco por parte do legislador no momento de elaboração do 

respectivo art. 100.  

Em mesma oportunidade, objetivar-se-á demonstrar como o princípio da fungibilidade é 

imprescindível para que o magistrado competente para apreciar o recurso referenciado na 

primeira parte do caput do art. 100 receba-o com efeitos, características e encaminhamentos 

devidos da apelação. 

Nesse sentido, a importância da análise cogita-se, inicialmente, no tocante a 

possibilidade de adequação do recurso, tendo em vista o possível erro material trazido pela 

NLF, e à observância do princípio da economia processual, este que deve balizar o processo 

falimentar, como reza o parágrafo único do art. 75 da respectiva normatividade. Por 

conseguinte, tem-se relevância a temática em decorrência da reflexão que se deve dar à 
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necessidade de se observar as regras de técnica legislativa para que se evitem erros grotescos 

e medonhos na edição de leis.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

De saída, para conseguir atingir seus objetivos, esse estudo faz breve análise dos 

dispositivos da Lei nº 11.101/2005 que trata da sentença que decreta a falência e sua 

recorribilidade, assim como do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015, para se 

questionar a normatividade sob a ótica da lei processual da época de edição da NLF. 

Outrossim, uma pesquisa bibliográfica sobre a temática, assim como a apresentação de 

conceitos e definições teóricas sobre os institutos pertinentes se fazem necessários para 

fundamentar o presente trabalho. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

No ano de 2005, durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), foi 

promulgada a Lei nº 11.101, a qual veio para regulamentar os processos de recuperação 

judicial e extrajudicial, assim como a falência de empresários e sociedades empresárias. 

Ademais, o processo de falência, objeto deste estudo, é definido por FAZZIO JÚNIOR (2015, 

p. 657/658) como sendo:  

[...] um processo concursal instaurado por uma sentença constitutiva, 

que tem por objetivo solucionar as relações jurídicas oriundas da 

inviabilidade econômico-financeira revelada pela insolvência do agente 

econômico, tendo em vista o tratamento paritário de seus credores.  

(Grifo Nosso) 

 

Desta forma, forçoso se infere que o processo de execução falimentar instaura-se com 

uma sentença constitutiva, ou seja, com um pronunciamento judicial que reconhece/constitui 

uma determinada situação, ora a insolvência jurídica, esta que é definida segundo a presença 

de elementos previstos na NLF (art. 94). Em outras palavras, a “falência se dá com a 

interrupção juridicamente imotivada do pagamento das dívidas do empresário” (BRUSCATO, 

2011, p.634). 

Ademais, quanto à natureza jurídica da sentença tratada, por mais que a NLF afirme ser 

declaratória, autores como Pontes de Miranda, Fábio Ulhoa Coelho, Waldo Fazzio Júnior e 

Gladston Mamede entendem que a sentença tem natureza constitutiva (doutrina majoritária).  
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De mais a mais, o que se busca discutir nesse momento é qual a espécie do gênero 

pronunciamento judicial que decreta a falência, tendo em vista que o art. 99 fala em sentença, 

enquanto que o art. 100 traz como recurso cabível contra esta o agravo de instrumento, este 

que é o instituto recorrível contra decisões interlocutórias, segundo o art. 1015 do CPC/2015.  

Nesse diapasão, como forma de prevenir a ocorrência de um anacronismo normativo, 

tem-se que analisar a lei processual civil da época de promulgação da NLF, qual seja o 

CPC/73. Neste último, restava consignado que sentença e decisão interlocutória eram: 

 

Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e 

despachos.  

§1º Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos 

arts. 267 e 269 desta Lei.  

§2º Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, 

resolve questão incidente.  

 

Em interpretação do exposto, sentença é o ato por meio do qual o juiz põe fim à fase 

cognitiva do processo, extinguindo-o com (art. 269) ou sem (art. 267) resolução de mérito. 

Nesse sentido, por tratar-se o processo de falência de uma execução concursal, esta se inicia 

com o fim da fase cognitiva, ou seja, com a decretação do estado de insolvência, nesses 

termos, o pronunciamento judicial cabível seria a sentença. Outrossim, o CPC/2015 disciplina 

que sentença e decisão interlocutória são: 

 

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões 

interlocutórias e despachos.  

§1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, 

sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos 

arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem 

como extingue a execução.  

§2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza 

decisória que não se enquadre no §1º.  

 

Com efeito, consigna-se que o legislador foi inconteste em sua definição do que seria 

sentença, disciplinando que ela põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a 

execução. Desta forma, não restam dúvidas que o pronunciamento judicial cabível para a 

decretação do estado de falência e início do processo falimentar é a sentença.  

Noutra banda, percebe-se que, na maioria das vezes, quando o legislador tratou desse 

pronunciamento na Lei nº 11.101/2005 chamou-o de sentença, conforme se pode observar dos 

seguintes artigos: 99; 107; 122; 168; 172; 178; 180 e 187.  
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No tocante à recorribilidade, percebe-se que ao se tratar de sentença, a NLF assegurou 

que o recurso cabível seria apelação, como se pode confirmar nos seguintes dispositivos: §6º 

do art. 154; parágrafo único do art. 156; §5º do art. 159; §7º do art. 164.  

Destarte, depreende-se que não restam explicações para o cabimento de agravo de 

instrumento da sentença que decreta a falência, forçoso se inferindo, a partir de então, que a 

parte inicial do caput do art. 100 trata-se de um erro material da lei, não sendo, portanto, uma 

exceção à regra do art. 1.009 do CPC/2015. 

No mais, considerando que o parágrafo único do art. 75 da NLF estabelece como 

princípios balizadores do processo de falência a celeridade e a economia processual, e que a 

Emenda Constitucional nº 45/04 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação, não se deve esperar que de outra forma seja conduzido o processo 

falimentar. 

Por conseguinte, complementa (DONIZETTI, 2016, p. 67) que o princípio da economia 

processual deve propiciar às partes uma Justiça rápida e barata, de modo a obter o máximo de 

resultado com o mínimo emprego possível de atividades judiciais.  

Desta forma, com vistas a atingir e balizar o processo falimentar por ambos os 

princípios, exsurge a necessidade de se aplicar o princípio da fungibilidade, este que é de 

acordo com (MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, 2015, p. 213) “uma manifestação da 

necessidade de aproveitamento de atos processuais já praticados, com o que reside nos 

domínios da economia processual e da duração razoável do processo (arts. 5º, LXXVIII, da 

CF, e 4º)”.  

Assim, tendo a NLF, de certa forma, cometido erro técnico quando atribuiu à sentença 

que decreta falência instrumento de recorribilidade na espécie agravo de instrumento, deve o 

órgão julgador aplicar o retromencionado princípio e adequar assim o objetivo, efeitos e 

encaminhamentos a serem seguidos, com a finalidade de aproveitar a maior parte dos atos 

praticados e garantir a prestação jurisdicional em um tempo célere e satisfatório.  
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