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Os Deveres Empresariais na 
Crise do Empresário  
Problemas e hipóteses da pesquisa 

• Empresários endividados não conseguem retornar ao mercado; 
• Na prática, acaba-se utilizando “laranjas” para tocar os negócios;  
• O resultado é um custo para a sociedade, pois o débito não é pago nem o 

empresário volta a praticar a sua atividade empresarial. 

A. Nos Estados Unidos, o devedor que cumpre seus deveres legais, pode 
pleitear o “discharge”, que é a liberação de certas dívidas pré-
falimentares, possibilitando o seu “fresh start”; 

B. No Brasil, o empresário que cumpre seus deveres poderia voltar ao 
mercado se existisse um mecanismo de liberação de algumas dívidas. 

Metodologia e pergunta da pesquisa 

• Leitura da doutrina de direito empresarial 
no Brasil e de direito falimentar nos EUA.  

Tendo em vista a solução desse 
problema no direito norte-americano, 
é possível a introdução do “discharge” 

no direito brasileiro a fim de 
proporcionar um “fresh start” para o 

empresário? 

Resultados 
1. Apesar de não ter equivalente normativo na legislação 

brasileira, o “discharge” poderia ser introduzido no Brasil 
como alternativa aos 5 anos do art. 158, III, da LREF. 

2. Para a aplicação do “discharge”, o empresário precisará 
cumprir os seus deveres empresariais que se encontram 
no Código Civil e na Lei de Recuperação e Falências; 

3. A partir do cumprimento dos deveres empresariais, 
portanto, o empresário poderia ter um “fresh start”.
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