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Resumo 

O trabalho apresenta como objetivo central, realizar um estudo sobre a teoria norte-
americana failing firm defense e como ela pode ser aplicada no Brasil. Visa também 
estudar o tema da crise empresarial no direito da concorrência, e os casos em que a 
teoria foi aplicada na análise de atos de concentração realizadas no país. Passará 
pelo primeiro entendimento americano, que foi o marco inicial dessa teoria. Com 
argumentos fundamentados em estudos constitucionais, mostrou-se que a teoria, 
quando preenchidos os requisitos tradicionalmente propostos e devidamente 
adaptados à realidade jurídica brasileira, pode ser aplicada no pais, apesar da 
resistência do órgão responsável, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
em aceitá-la. Este trabalho foi desenvolvido por meio de revisão de literatura, com 
consulta a livros, sites e periódicos de referência para a temática, numa primeira fase 
os textos foram lidos, fichados e discutidos com o orientador e posteriormente foi 
produzido o texto do artigo para apresentação no Congresso Nacional de Iniciação 
Científica - CONIC. Provou assim que, com bom senso e com um estudo sério e 
direcionado, é possível a aplicação da teoria no Brasil; flexibilizando a lei antitruste, 
mantendo a livre concorrência e preservando a empresa. 1º Objetivo: Compreender a 
importância da teoria do failing firm para as empresas brasileiras, frente a atual crise 
verificada no setor empresarial; 2º Objetivo: Analisar a teoria do failing firm, frente à 
legislação brasileira destacando seus desdobramentos para o setor empresarial 
nacional. 

 

1 Introdução 

 

O tema desenvolvido neste artigo é relevante para estudo, porque tentou 

responder algumas questões ainda muito pouco estudadas sobre a teoria Norte-

americana Failing Firm Defense. 

O principal objeto de estudo desse trabalho, foi o livro “A Teoria da Failing 

Firm e sua aplicação no Brasil” de Fernando Antônio de Alencar Alves de Oliveira 

Júnior e algumas pesquisas em sites. 

Os dois diplomas normativos utilizados, foi a Lei 12.529/2011, chamada de 

“Nova Lei de Defesa da Concorrência” e a Lei 11.101/2005, conhecida como a “ Lei 

de Recuperação de Empresas e de Falências”. 

Esse trabalho será dividido em três partes, sendo que a primeira tratará do 

impacto da crise brasileira nas empresas, uma vez que o país apresenta recordes 

de pedidos de falências e sobre o Princípio do Direito Recuperacional e Falimentar 

e do Princípio Direito Concorrencial. 

 A segunda perspectiva abordará a importância da Lei 11.101/005, conhecida 

como a “Lei da Recuperação e de Falências”, onde o legislador mostrará a vital 



importância da recuperação das empresas como um todo, por se tratarem de um 

bem social útil e inestimável. 

 E em um terceiro momento a indagação versará sobre a Teoria Failing Firm, 

subdividindo- se em duas partes: Seus conceitos e fundamentos, onde mostrará o 

primeiro caso americano de 1930 e que deu origem à teoria. A sua Aplicação no 

Brasil, onde serão citados casos em que foi pedida a sua aplicação nos julgados 

do CADE. Será falado também da Lei 12.529/2011, conhecida como a “Nova Lei 

de Defesa da Concorrência”, que traz em seu Art. 88 § 5º a norma Antitruste, 

principal empecilho da teoria. 

 Oliveira Júnior, (2016) mostrou que com argumentos fundamentados em 

estudos constitucionais, pela primeira vez em se tratando da teoria, pode-se aplicá-

la no Brasil. 

 

2 O impacto da crise brasileira nas empresas 

 

Há que se considerar que as empresas são as células essenciais da economia 

de mercado e apresentam uma função social relevante, pois ao explorar o objeto 

social de suas atividades, quer sejam produção ou circulação de bens ou serviços, e 

ao perseguir o seu objetivo, que é o lucro, produz interações econômicas com vários 

outros agentes de mercado, pois vendem, consomem, geram empregos e pagam 

tributos. 

Com todo esse movimento que geram na economia, acabam ajudando no 

desenvolvimento da comunidade onde estão inseridas, ajudando assim na criação de 

riquezas e no desenvolvimento do País, mesmo não sendo esse o seu objetivo final e 

sim um benéfico efeito colateral. 

Mas, infelizmente, devido à crise que assola a economia brasileira e que levou 

o país a viver num cenário de deterioração econômica nos últimos anos, estamos 

batendo o recorde de pedidos de falência e de recuperação judicial. Em 2016, foram 

registrados 1.863 requerimentos, o maior volume desde 2006, após a entrada em 

vigor da Nova Lei de Recuperação de Empresas e de Falências. (SERASA 

EXPERIAN, 2016). 

Como a solução para essa crise parece estar longe de chegar a um final, ainda 

mais com a insegurança política pela qual estamos passando atualmente, é 



compreensível os péssimos prognósticos de recuperação da atividade econômica a 

curto-prazo, o que só faz a crise piorar. 

Porém, em situações em que alguns veem as crises financeiras apenas como 

uma ameaça à sobrevivência das empresas, muitos enxergam oportunidades de 

negócios e se utilizam dessas épocas críticas para crescerem economicamente, 

adquirindo ativos de empresas em processo de recuperação judicial. 

Trata- se de duas perspectivas interessantes, pois é ao mesmo tempo uma 

maneira de o alienante se recuperar economicamente, assim como de o adquirente 

fazer um bom negócio por ter acesso aos ativos com valores mais baixos do que os 

de mercado. Portanto, é uma ótima solução a ser adotada para se evitar falências 

desnecessárias e maiores prejuízos sociais. Pois quando uma empresa entra em 

falência, além dos donos, são afetadas as pessoas que direta ou indiretamente 

precisam dela para sobreviverem. 

Esse procedimento de compra e venda que parece ser simples deve ser 

analisado, portanto, pelos ramos da ciência jurídica interessadas nesse tipo de 

negócio: 

1. Direito Recuperacional e Falimentar, meio hábil para que a recuperanda 

supere a crise e para que seus ativos permaneçam no mercado;  

2.  Direito Concorrencial, quando a aquisição dos ativos das empresas em 

recuperação judicial resulta em concentração de poder econômico na empresa 

adquirente. 

E é sob a ótica comum desses dois ramos da ciência jurídica, preocupados 

em manter a preservação da concorrência no mercado e a solucionar a delicada 

situação financeira do alienante, que iremos debater a teoria da failing firm defense, 

amplamente utilizada internacionalmente, e ver se é harmônica e aplicável no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

3 A importância da Lei de Recuperação de Empresas e de Falências 

 

 Ao final da 2ª Guerra Mundial e sob todos os efeitos pós-guerra, era difícil 

avaliar as consequências socioeconômicas pelo qual o Brasil e o mundo passariam. 

E foi sob esse cenário, que em 1945 foi criado o Decreto-Lei n 7.661 conhecido como 

Lei de Falência e Concordata, responsável por disciplinar o processo de restauração 

ou extinção das empresas. 



A política econômica do Brasil foi se modificando substancialmente. A 

globalização dos mercados, fez com que se acirrasse o confronto entre as grandes 

nações em busca de mercados com preços mais competitivos, o que levou muitas 

empresas a ficarem em dificuldades financeiras. 

Necessitava-se urgentemente de adequação do sistema falimentar ao atual 

estágio de desenvolvimento da economia brasileira em geral, e das relações 

comerciais em particular. Havia, portanto, a necessidade de modificações na Lei de 

Falência e Concordata, porque essa lei apenas adiava a quebra definitiva da empresa, 

trazendo junto, as suas consequências de perdas materiais e sociais. Ela não oferecia 

oportunidade efetiva de recuperação à empresa em crise, não preservava a atividade 

empresarial e nem conseguia assegurar o justo pagamento dos credores. 

 Foi criada então, em 09/02/2005, a Lei 11.101, denominada Lei de Falência 

e de Recuperação de Empresas (BRASIL, 2005) que entrou em vigor cento e vinte 

dias depois, extinguindo a lei da concordata a criando a recuperação judicial da 

empresa, tanto individual, quanto a de sociedades empresárias.  

Essa lei veio para modificar os problemas da insolvência das empresas, 

dando-lhe condições de recuperar-se e continuarem produzindo, ao contrário da lei 

anterior que primava pela liquidação da corporação. 

Como prova em seu Art. 1º que diz: “Esta Lei disciplina a recuperação judicial, 

a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, 

doravante referidos simplesmente como devedor”. (BRASIL, 2005).       

Ela vem comprovar a importância das empresas no contexto social e 

econômico, favorecendo a sua recuperação e preservação para que a função produtiva 

não cesse, além de manter as atividades econômicas, manteve também os princípios 

constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. 

Para José Da Silva Pacheco, o escopo da Lei nº 11.101/2005, foi: 
Atender os anseios e tendências manifestas na segunda metade do 
século XX e princípio deste século XXI, no sentido de salvaguardar a 
empresa, que tem uma função social e, por isso, deve subsistir às 
crises em benefício dos que nela trabalham, da comunidade em que 
atua, dos mercados de fatores de produção e consumo do local, da 
Região, do Estado e do País. (PACHECO, apud BALDIN). 

 

Além de tratar o assunto de maneira objetiva, essa lei impõe a obrigatoriedade 

de se lutar pela restauração da empresa, dando mecanismos para se alcançar esse 

objetivo. 



Conforme o art. 35 e incisos deste dispositivo legal, foi permitida aos credores 

participarem da renegociação de todos os créditos na chamada Assembleia Geral de 

Credores, podendo deliberar legalmente sobre o plano proposto pelo devedor na 

Recuperação Judicial da empresa, aprovando, modificando, ou rejeitando a proposta. 

Em seu art. 47, o atual diploma legal é exemplar:  
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da 
empresa, sua função social e o estimulo à atividade econômica. 
(BRASIL, 2005, não paginado). 

 

Não deixando dúvidas sobre a vital importância da manutenção da atividade 

da empresa, da sua recuperação financeira, e o tanto que o Estado a considera um 

bem socialmente útil e inestimável. 

Entretanto, em se tratando da preservação da empresa, o maior avanço está 

no Art. 141, inciso II que diz: “O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e 

não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de 

natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de 

acidentes de trabalho”. (BRASIL, 2005, não paginado). 

Esse inciso possibilitou a alienação somente para os ativos saudáveis da 

empresa falida ou da empresa que se encontra em fase de recuperação judicial, 

deixando a “parte podre” fora do negócio, favorecendo assim, o empresário ou grupo 

corporativo que vier a comprar essa empresa, livrando-os da responsabilidade 

sucessória. Está aí a maior prova que o legislador proporcionou, para a importância 

de se preservar a vida das empresas em dificuldades econômico-financeiras. 

E como prova inequívoca de que toda empresa é um bem social, a nova lei 

impôs o valor para deferimento de pedidos de falência, em 40 salários mínimos e 

passou a exigir maiores conhecimentos científicos, de advogados, juízes e 

representantes do Ministério Público, para que os processos de falência e 

recuperação de empresas, nas áreas administrativas, econômicas e de ciências 

contáveis, sejam melhores conduzidos e tenham eficácia garantida em assegurar, na 

livre iniciativa e na livre concorrência, a valorização do trabalho humano e uma 

existência digna para todos, com Justiça Social. 

 

4 A Teoria da Failing Firm: conceito e fundamentos 



 

O Failing Firm theory ou a teoria da empresa em crise, também é conhecida 

como Failing Firm Defense, defesa da empresa em crise, tem ganhado notoriedade 

no contexto atual, em função de sua relevância para as empresas nacionais e 

estrangeiras.  

O conceito por trás da teoria failing firm defense segundo Zwirska (1969, 

p.06), é que, “Uma fusão que seria proibida devido ao seu efeito adverso na 

concorrência se torna permitida quando a empresa adquirida é uma empresa em 

grave crise financeira e não há outra alternativa de salvá-la da bancarrota”. 

Essa teoria surgiu nos EUA através de jurisprudência e não por meio de norma 

positivada.  A primeira aceitação dessa tese defensiva pela Suprema Corte Americana 

ocorreu em 1930 no caso International Shoe Co. vs Federal Trade 

Commission, quando a Corte aceitou a fusão de duas das maiores fabricantes de 

calçados, uma das quais estava enfrentando grave crise financeira (ZWIRSKA,1969). 

A Suprema Corte Americana, estabeleceu o seguinte entendimento sobre o 
caso: 

À luz do caso exposto de uma corporação com recursos esgotados e 
a perspectiva de soerguimento remota, acarretando em uma grande 
probabilidade de ocorrer a falência empresarial, dessa forma, 
prejudicando seus acionistas e a comunidade onde operam suas 
filiais, nós temos que a alternativa de compra de seu capital social por 
um concorrente (não havendo nenhum outro potencial comprador), 
não com a finalidade de diminuir a concorrência, mas com intuito de 
manter ativo os negócios da empresa adquirida e mitigar as 
consequências prejudiciais à sociedade, não se vislumbra um prejuízo 
ao público, não se pode dizer que diminuirá substancialmente a 
competição ou restringir o comércio dentro da intenção do Clayton Act. 
(SCOTUS, 1930, não paginado). 

 
Esse entendimento de 1930, seria o marco inicial para a failing firm defense 

nos Estados Unidos, onde teve a primeira regulamentação expressa e relevante, 

somente em 1992. 

As atuais condições para a aplicação da teoria nos EUA, foram estabelecidas 

somente em 2010, depois da última revisão do Horizontal Merger Guidelines (fusões 

horizontais). São elas:  

1. A empresa alegadamente insolvente seria incapaz de cumprir com suas 

obrigações financeiras em um futuro próximo; 

2. Não ser capaz de se reorganizar com sucesso nos termos do Capítulo 

11 da Bankruptcy Act, (Lei da falência); 



3. Tem feito esforços sem sucesso para conseguir ofertas alternativas 

razoáveis que manteriam seus ativos tangíveis e intangíveis no relevante mercado e 

causariam menos impacto a competição. 

As empresas têm que se enquadrar nesses requisitos para ter o pedido aceito. 

 

4.1 A sua aplicação no Brasil 

 

Depois que o sistema norte-americano adotou a teoria, ela ganhou grande 

divulgação em outros países, onde viram ela como o último recurso para revitalizar 

empresas em crise econômico-financeira, por meio de operação de ato de 

concentração econômica, e deste modo fomentar o mercado. 

No Brasil, a failing firm vem ganhando cada vez mais discussão devido a 

prioridade do princípio da preservação da empresa, em detrimento do princípio da livre 

concorrência. Esta teoria propõe uma discussão quanto ao valor dentre os princípios 

e a possibilidade a se considerar diante de um caso concreto. Apurar os possíveis 

entraves a aplicação da failing firm defense, e as benesses de se conferir esse 

benefício, esse direito ao empresário, cuja atividade exercida encontra-se em crise. 

A Lei 12.529/2011, que organiza o Sistema brasileiro da defesa da 

concorrência, traz em seu Art. 88, § 5º a norma antitruste que não permite que ocorra 

ato de concentração horizontal, dificultando assim, que as empresas insolventes, 

possam ser compradas pelo seu concorrente. (BRASIL, 2011). 

Talvez esteja aí, o maior problema para que a teoria failing firm seja aceita no 

Brasil, pois ela é uma defesa perante a legislação antitruste, por permitir que uma 

empresa com grandes possibilidades de falência, faça uma fusão que é considerada 

ilegal, com uma concorrente desde que não exista outro comprador. (BLUM,1969). 

O CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), que é a instância 

administrativa que avalia as infrações concorrenciais, e é também o responsável por 

inibir práticas ofensivas à ordem econômica, se manifesta resistente a aplicação da 

failing firm, nos casos em que se pede a aplicação da teoria. 

 “Ocorre que essa teoria é pouco estudada no Brasil, especialmente porque 

inexiste previsão normativa expressa de sua aplicação, fato que não afasta a sua 

importância”. (OLIVEIRA JUNIOR, 2016, p.19). 



Mesmo sem previsão legal na legislação brasileira, nem nos atos normativos 

elaborados pelo CADE, a sua aplicação nos julgados deste conselho, já vem sendo 

discutida pela autoridade de defesa da concorrência brasileira há vários anos. 

“A primeira discussão acerca da aplicação da failing firm defense ocorreu no 

Ato de Concentração 0016/1994, envolvendo a Siderúrgica Laisa S/A (Grupo Gerdau) 

e a Cia. Siderúrgica Pains (Grupo Korf Gmbh) ”. (OLIVEIRA JUNIOR, 2016, p.138). 

Oliveira Junior (2016) disse ainda, que foi uma discussão incipiente, mas que 

a tese foi afastada expressamente pelo conselho. 

“A teoria failing firm viria a ser debatida novamente, agora de maneira mais 

robusta, no ato de concentração 044/1995, julgado em 17/12/97. Tratava da aquisição, 

pela Cia Siderúrgica Belgo-Mineira, de ativos da Mendes Jr siderúrgica S.A”. 

(OLIVEIRA JUNIOR, 2016, p.139). 

Mesmo os critérios utilizados para a análise da teoria, neste caso, fossem os 

mesmos elencados pela autoridade antitruste norte-americana à época, e mesmo 

aprovando o ato, o CADE descartou a teoria da failing company. (OLIVEIRA JUNIOR, 

2016, p.140). 

O mesmo aconteceu em vários outros casos que por um, ou outro motivo 

alegado, a teoria foi sempre rejeitada. E foi assim, até o Ato de Concentração nº 

08012.014340/200775, julgado em 13/02/2008, no qual o CADE analisou a cessão de 

direitos minerários da massa falida da Mineração Areisense S/A, e a sua aquisição 

pela empresa Votorantim Metais Zinco S.A. Baseado nos pareceres expostos da 

SEAE, da SDE e da Procuradoria Federal, o CADE utilizou pela primeira vez, no Brasil, 

a doutrina Failing company. (OLIVEIRA JUNIOR, 2016, p.142). 

Segundo Oliveira Junior (2016, p. 142, 143): 
Ainda que outros motivos tenham sido listados para a aprovação da 
operação, a aplicação da teoria de Failing Firm foi o fundamento 
principal do julgado, configurando esse caso, pois, um precedente no 
qual o CADE, ao analisar uma operação, constatou o preenchimento 
de todos os requisitos para a failing company defense e a aplicou. 

 
Vale lembrar, que se tratava de “massa falida”, era uma empresa inoperante, 

e a teoria não exige que a empresa em crise chegue a esse ponto, para que a 

concentração seja considerada legítima, completa Oliveira Junior. 

No total foram 12 decisões analisadas, em que o CADE debateu a teoria failing 

firm, no entanto, não é possível afirmar, com a segurança razoável dos trabalhos 

científicos, que aqui estão listados todos os casos, devido as dificuldades encontradas 



nas buscas desses precedentes no site de pesquisas do CADE e acórdãos ou atas 

de julgamentos sem as palavras-chave adequadas, para fazer referência ao conteúdo 

dos votos. (OLIVEIRA JUNIOR, 2016). 

Para Oliveira Junior (2016, p. 148, 149), “[...] a ausência de previsão no guia 

de concentração brasileiro e a falta de estudos doutrinários contribuem para a 

descrença na aplicação no instituto”, e diz ainda, que “não é possível inferir, a partir 

da amostra de casos selecionados, que exista uma necessária evolução do 

entendimento do CADE acerca do tema”. 

Oliveira Junior, concluiu dizendo que: 
 O trabalho se diferencia de outros já produzidos no Brasil, os quais, 
apesar de também defenderem a possibilidade de aplicação da teoria 
failing firm pelo CADE, não pautaram suas fundamentações em um 
estudo constitucional como o ora formulado. Talvez por isso as 
conclusões sejam diversas. Aqui se defende que, além da aplicação 
corriqueira da failing firm, quando preenchidos os requisitos 
tradicionalmente propostos, devidamente adaptados à realidade 
jurídica brasileira, seja também possível a ponderação entre a livre 
concorrência e a preservação da empresa. Isso notoriamente vai além 
do que as autoridades de defesa da concorrência de outros países, 
sobretudo dos estados Unidos e Europa, têm admitido. (OLIVEIRA 
JUNIOR, 2016, p.193). 

Provou assim que, com bom senso e com um estudo sério e direcionado, é 

possível a aplicação da teoria no Brasil. Flexibilizando a lei antitruste, mantendo a livre 

concorrência e preservando a empresa. 

 

5 Conclusão 

 

Diante do estudo apresentado, foi possível concluir que, devido à crise e a 

deterioração econômica nos últimos anos no Brasil, várias empresas foram à 

bancarrota, deixando a antiga Lei de falência e concordata, totalmente desatualizada. 

O Estado, então, socorreu com a criação da Lei 11.101/2005, onde deixou 

claro o valor socioeconômico das empresas, e a importância de preservá-las como 

um bem maior para toda a sociedade. O legislador não pensou somente nos donos 

da empresa, mas nos problemas totais que uma falência acarretaria para o local em 

que está instalada e, por tabela, para todo o País. 

Por outro lado, temos a Lei 12.529/2011, que com a sua norma antitruste que 

não permite que ocorra ato de concentração horizontal, prejudicando assim a 

aplicação da teoria. 



Observando essas circunstâncias, é que a teoria norte-americana, mostra-se 

necessária em ser incluída no ordenamento jurídico brasileiro, pois possibilitaria que 

a empresa em grave crise financeira, fosse adquirida por uma empresa concorrente, 

mesmo que, para isso, tivesse que remodelar a legislação antitruste e torna-la mais 

flexível, para que a empresa fosse preservada, e com ela, os empregos e tudo o mais 

que envolve uma falência. 

Apesar de não existir previsão normativa expressa, a teoria failing firm 

encontra guarida na ordem econômica brasileira, com fundamentos nos princípios da 

livre concorrência e da preservação da empresa. 

Fundamentando seus argumentos em um estudo constitucional, Oliveira 

Junior nos mostrou em seu livro, que tem como a teoria ser aplicada no Brasil e que 

infelizmente o CADE, órgão responsável por analisar, se mostra resistente em aceita-

la. São pouquíssimos os casos julgados que abordaram a failing firm defense, menos 

ainda os julgados em que a teoria foi aceita. 
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