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Lei 11.101/2005 – Lei Recuperação de Empresas e Falência 

Temos que entender a mudança do Decreto 7661/45 para a lei. O decreto era a antiga lei de falências, aquela 

tinha uma divisão entre falência e concordata. Acontece que como um instituto que foi criado em 45 poderia ser 

considerado eficiente com 60 anos de idade já? Tínhamos um processo de falência que era extremamente lento, 

burocrático, totalmente irracional, chegava a durar 18/20/25 anos, isso traz um número de danos consideráveis 

para as pessoas envolvidas.  

 

A concordata era um instituto para proporcionar a recuperação dos empresários, por meio do “favor legal”, se 

preenchesse os requesitos da concordata, esta era concedida sem qualquer oitiva dos credores. Mesmo assim ela 

não funcionou, se funcionou para alguma coisa, foi para lavar dinheiro no judiciário. Como nunca funcionou, 

chegou um determinado momento, no caso o governo Collor, em que o projeto da concordata criado 

anteriormente que estava engavetado, em 2004 foi desengavetado. 

 

Temos que entender o contexto de aprovação do documento, da reforma da recuperação de falência, de um 

governo desesperado para agradar o mercado, para não se mostrar radical, que queria fazer um agrado para o 

banco e usou o discurso que aquele esta sendo feito para que o juros caísse. 

 

Veio a lei então, a lei 11.102/2005 

 

Objeto 

 

Art. 1o Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da 

sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor. 

 

Tem como objeto a (i) recuperação de empresas e (ii) uma racionalização do processo de falência. 

 

Dentro da recuperação de empresa temos: (i) recuperação judicial e (ii) recuperação extrajudicial (ideia muito 

mal regulamentada). 

 

Dentro da recuperação judicial foram criados dois procedimentos: (i) padrão e (ii) especial (reservado para os ME 

e EPP). 

 

Sujeitos 

A quem essa lei se aplica? É bem didática no início, mas tem falha. 

É apenas o empresário que pode ser: (i) individual ou (ii) coletivo. 

 

Dentro do individual podemos ter: (i) PF ou (ii) EIRELI 



 

Dentro do coletivo temos: (i)a sociedade empresária. 

 

Exclusão 

Essa lei se aplica a todo e qualquer empresário? Não! 

O art. 2° traz as exclusões 

 

Art. 2o Esta Lei não se aplica a: 

I – empresa pública e sociedade de economia mista; 

II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência 

complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de 

capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. 

 

Por essa literalidade, todos esses arrolados, temos que nenhum desses pode pedir a recuperação ou a falência 

decretada. 

 

Olhando essa relação, não tem alguém que cria uma estranheza? Sim, instituição financeira, mas porque? 

Temos que analisar porque esse art. 2 faz essa divisão em dois! Temos duas espécies de exclusão, uma (i) total e 

outra (ii) parcial, isso é o que o art. não explica. 

 

A total é no sentido que não pode pedir a recuperação, nem tem como ter decretada a falência, que é a empresa 

publica e a sociedade de econômica mista. A parcial não pode pedir recuperação, mas pode ter a falência 

decretada desde que preenchido determinados requisitos previsto em lei especial, que é o inciso II. 

 

Instituição financeira -> se tem sinais de irregularidade grave, sofre uma intervenção do Banco Central, começa 

então o processo de intervenção. Se durante esse processo verificar que é caso de insolvência, determinam a 

liquidação extrajudicial. Durante a liquidação a lei diz que se for encontradas fraudes ou que a insolvência seja 

real (a real é por ex, só tem ativos até 50% da divida que tem ) o próprio liquidante (pessoa nomeada pelo BC) vai 

a juízo pedir a decretação da falência. 

 

Alem desses do rol de excluídos temos: (i)quem não é empresário e (ii) quem não pode ser empresário. 

 

Para você pedir a recuperação tem que ser empresário e além disso ser regularmente constituído, ou seja, 

empresário de fato ou irregulares não poderão pedir recuperação. O prof acha que o legislador cometeu excesso: 

se vou dar só ao regular, se o cara quer recuperação ele vai lá no dia seguinte regula e depois entra com a 

recuperação, o legislador acha que tem que ter um período, + de 2 anos. 

 

Por outro lado ela não é beneficio nenhuma, não tendo contrapartida e assim qualquer empresário pode falir, 

inclusive os empresário de fato e irregulares. 

 



Por ex, o camelô tecnicamente é empresa, se tiver os fatores de produção e organização é um empresário de fato 

(RS) e então pode ser pedida a recuperação. 

 

 

Competência 

 

Art. 3o É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou 

decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede 

fora do Brasil. 

 

Para essas ações, é regulada na própria lei. Acabou se valendo no mesmo critério que era usado no decreto; o 

juízo competente para a recuperação e falência, é o do local onde está situado o principal estabelecimento do 

devedor. 

 

Na grande maioria dos casos, nos temos dificuldade alguma, pois a maioria tem um estabelecimento só. Surgindo 

duvida quando tem mais e qual saber qual o principal. Temos três correntes: 

 

(i) Contratualista: principal é aquele que consta no ato constitutivo como sendo a sede, bastando pegar o 

contrato social ou estatuto para saber qual é sua sede; 

 

(ii) Administrativista: diz que a primeira corrente é furada em razão da guerra fiscal, pois o que interessa é qual 

o estabelecimento em que a administração é exercida; 

 

(iii) Econômica: é mais pragmática dizendo para esquecer as outras e o que interessa é o volume de negócios, 

qual dos estabelecimentos gera o maior numero de negócios. 

 

Temos essas três correntes há mais de 60 anos, mas um deles nos últimos anos é predominante! Inclusive o STJ 

adotou essa posição -> quando falamos em recuperação de empresas, mais especificamente a judicial, temos 

devedor de um lado e credores do outro, é necessário então que esse processo se desenvolva no local onde tem 

o maior numero de credores, assim a corrente dominante é a ECONÔMICA. 

 

Essa competência tem uma série de pagadinhas, se olharmos a lei, vamos chegar a uma conclusão que não é real, 

que o lugar que está localizado, vamos achar que é relativa, pois é em razão do território, mas na verdade ela é 

absoluta, pois é em razão da matéria e não pode ser mudada! 

 

Além disso temos que a distribuição do primeiro pedido de falência ou do pedido de recuperação judicial torna o 

juízo prevento para todos os demais. Ou seja, o juiz da 2ª vara civil de x receber o pedido de falência, viu que era 

o juízo competente, a partir daí se houver outra pedido de falência, tudo vai para ele. Por isso que juiz odeia 

decretar a falência! 

 



A competência é fixada no momento da distribuição da ação, pois na égide da lei anterior existia uma 

malandragem, pois como sabia que a competência era absoluta, mudava de lugar. Agora, quando distribuída a 

ação, pode fechar as portas, mudar de lugar, não interessa, 

 

 

Regras 

Na cidade de São Paulo apenas o Central tem competência para processar e julgar recuperação de falência, os 

regionais não tem competência. 

 

A competência é da Vara Especializada onde houver e onde não houver Vara Cívil. 

 

14.05.2014 

 

Juiz// AGC // Comitê de Credores // Administrador judicial 
 

Juiz é obrigatório. Assembleia Geral de Credores é um órgão facultativo ou eventual, na verdade é convocada por 

um dos credores. Comitê de credores puramente facultativo, instalado somente se for vontade dos credores. 

Administrador judicial é fundamento nesses processos. 

 

Quem é o administrador judicial? 

É um particular nomeado pelo juiz no despacho de processamento da recuperação judicial ou na sentença de 

decretação da falência para o exercício de um múnus publico, de um função publica. Em verdade, essa função 

deveria ser exercida pelo estado, mas o estado de considera incapaz. 

 

A lei diz que modo expresso que deve ser profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, 

administrador de empresas. Não é um rol vinculativo, é preferencial somente. 

 

A novidade é que a lei possibilita pela primeira vez de modo expresso a nomeação de um PJ, poderá ser nomeada 

PJ especializada. 

 

Único requesito do administrador, portanto? IDONEIDADE. 

 

Essa idoneidade se divide em: 

(i) Moral; 

(ii) Financeira. 

 

Quando dizemos a respeito da financeira muito acabam pensando porque o adm judicial poderá botar a mão no 

dinheiro. A razão é que o adm judicial tem responsabilidade civil subjetiva pelos danos causados pela condução 

desses processos, assim não poderá nomear qualquer pessoa. Na pratica a coisa não funciona assim, pois 

funciona na base da confiança. Os juízes acabam nomeando pessoas de sua confiança, por isso acaba sendo as 

mesmas pessoas, normalmente integrados por advogados especializados e PJ. 



 

Apesar de que existia apenas um requesito que é a idoneidade, temos alguns impedimentos. Não pode ser 

administrador judicial: 

1. Aquele que foi destituído, deixou de prestar contas ou teve as contas rejeitadas em outro processo nos ciclos 

anteriores; 

2. Amigo, inimigo ou que mantenha relação de parentesco ou afinidade até o 3° grau com o devedor (não só o 

empresário como seus sócios, diretores, gerentes, ou seja, aquele que tenham poder de comando dentro da 

empresa); 

 

Impugnação da nomeação 

Como vimos é nomeado pelo juiz, mas pode ser IMPUGNADA A NOMEAÇÃO por qualquer interessado. Acontece 

que o adm é de confiança do juiz, assim é muito difícil impugnar, são raríssimas, sem contar que você acaba 

atingindo o próprio juiz então TEM QUE TOMAR MUITO CUIDADO. 

 

Após a nomeação 

Nomeado o administrador ele tem 48h para assinar o termo de nomeação e responsabilidade. 

Se ele não assinar o termo, o juiz troca e nomeia outro. Assinando o termo passa a exercer a função do 

administrador judicial. 

 

Função 

A função exercida por essa pessoa acaba sendo distinta na recuperação judicial e falência.  

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL FALÊNCIA 

Aqui a função é fiscalização (do devedor em 

recuperação) e organização dos créditos 

(habilitados). 

Aqui o administrador é efetivamente 

administrador da massa falida 

 

A massa falida é dividida em duas partes: (i) objetiva, que são os bens do devedor, mais ou menos uma penhora, 

e o administrador fica responsável e (ii) subjetiva, que é responsável por tutelar os interesses do credores. 

 

DEVERES 

Quanto aos deveres é só olharmos o art. 22: (i) 

 

REMUNERAÇÃO 

Da mesma forma que ele é nomeado pelo juiz, sua remuneração é estabelecida pelo juiz. Porém, temos 

parâmetros para fixar: 

(i) Complexidade do processo; 

(ii) Valores praticados pelo mercado para atividade semelhante 

 



Porém, quanto a segunda por ex, é inútil, pois o juiz não sabe sobre os valores praticados pelo mercado para 

atividade semelhante. Então o legislador colocou um TETO também, além da complexidade, para que o juiz possa 

fixar a remuneração.  

- Na RJ é de 5% do valor devido aos credores, ou seja, o teto é 5% do passivo da recuperação. 

- Na falência o legislador adotou critério distinto dizendo que será o valor de venda dos bens que foram ali 

arrecadados ai serão vendidos, ou seja, estamos falando do ativo realizado (bens que são ativos e que foram 

vendidos). 

 

Problema que o professor explicou 

O problema é que em processo de RJ ou falência o cara está de vontade própria ou por pedido de credores, mas 

de qualquer forma ele é insolvente, ou seja, passivo maior que o ativo. Então o administrador tem maior 

probabilidade de ganhar mais na RJ do que na falência, mas trabalha mais na falência do que na RJ. Porém, foi o 

que o legislador estipulou, não tem o que fazer. 

 

Dado interessante 

Não existe na lei FORMA DE PAGAMENTO. Ela só traz uma regra: do valor fixado pelo juiz, 40% deve ficar 

reservado para pagamento ao final do processo após aprovação das contas do administrador. 

 

A IDEIA 

A ideia na verdade dessa transição de uma lei para outra é a seguinte: nesses processos, o tratamento dado aos 

credores e devedores é diferente do normal. Quem recebe primeiro? Vamos analisar o princípio preior tempore. 

Para a execução não interessa se é credito fiscal, trabalhista e etc. a ordem será pela ORDEM DE PENHORA. Vai 

acontecer que um, dois, vai receber e outros não vão receber nada. É tipo quem chegou primeiro, leva! 

 

Agora quando entramos na regra do direito concursal, a regra muda!!!! 

Princípio conditio creditorum, ou tratamento igualitário dos credores. A partir do momento que saímos da área 

individual e entramos na concursal o estado diz que ele passa a organizar os credores. O estado cria uma ordem 

de recebimento. Encontraremos no art. 83, na sua composição tem três critérios distintos: (i) critérios sociais ( 

trabalhistas e acidentário), (ii) critério econômico, (iii) critério jurídico. 

 

O legislador agrupa segundo a natureza de cada crédito. Não posso tratar dois credores trabalhistas de forma 

distintas, se um vai receber 50% o outro também vai receber. Um tratamento isonômico de forma substancial, 

pois tratar todos os trabalhistas da mesma maneira, não necessariamente será real. 

 

Na lei anterior o crédito do administrador judicial entrava em uma classe chamada “encargos da massa” que 

agora não existe mais. Acontecia que não recebia. Então o cara trabalhava sem receber? Sim! Acontece que então 

que os bons profissionais não trabalhavam mais na área. Surgiu então dois profissionais: (i) o que queria gabaritar 

na área e o (ii) oportunista. 

 

Remuneração 



Nessa a lei o credito do administrador judicial é extraconcursal, ou seja, fora do concurso, não concorrendo com 

os outros credores e assim receberá antes. 

 

Art. 84 – verificamos que o administrador judicial é o primeiro na lista para recebimento dos creditos 

extraconcursais. 

 

SUBSTITUIÇÃO E DESTITUIÇÃO 

O administrador judicial poderá ser: (i) substituído ou (ii) destituído. 

A substituição NÃO É SANÇÃO, ela ocorre pela renuncia justificada do administrador, ou seja, aconteceu alguma 

coisa que o impede de prosseguir. O SUBSTITUIDO tem direito a remuneração proporcional do que trabalhou. 

 

A destituição É SANÇÃO! Aplica-se aquele administrador que não cumpre seus deveres do art. 22 ou que age 

contrariamente aos interesses do processo. Por se tratar de sanção a destituição dependerá DE DECISÃO JUDICIAL 

MOTIVADA, apontando exatamente qual a razão dessa destituição e poderá ser DECRETADA DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DE QUALQUER INTERESSADO. Enquanto sanção traz CONSEQUENCIAS que inclusive o legislador 

foi bem severo: 

1. O destituído fica impedido de ser administrador em qualquer processo pelo prazo de 5 anos; 

2. Perda do direito a remuneração -> pacifico na doutrina e jurisprudência que essa perda é total incluído 

também o total dos valores já recebidos; 

3. (pode ou não) Responder por desobediência por não prestar contas. 

 

RECURSO DA DESTITUIÇÃO 

Da destituição caberá recurso que é o Agravo de Instrumento (não cabe o retido, pois é incompatível). 

 

21.05.2014 

 

COMITE DE CREDORES 

É um órgão colegiado, deliberativo, cuja constituição depende exclusivamente da vontade dos próprios credores. 

É composto por até três membros, sendo um representante dos credores trabalhista e acidentários, um 

representante dos credores com garantia real e privilégio especial e um dos credores quirografários e privilégio 

geral.  

 

Esses representantes são eleitos em Assembleia Geral por suas respectivas classes, cada qual com até dois 

suplentes. 

 

A ideia é que seja um fracionamento da assembleia geral, são eleitos pela maioria, um órgão mais barato que a 

assembleia geral e que possibilidade uma participação mais ativas dos credores tanto na recuperação como na 

falência. 

 

Problema!!! O legislador imaginou que podem ter situações fáticas nas quais uma das classes não queira eleger 

representante ou porque não existiria classe. Assim o legislador previu na lei que o comitê poderia ter menos de 



três membros, mas ele não limitou a dois! Existe a possibilidade de ter um comitê com um único membro? Até 

que surgiu um caso concreto, que é a falência do Banco Santos. 

 

O comitê delibera por maioria e nos empates (mesmo com três membros) quem decide é o administrador judicial, 

salvo quando tiver incompatibilidade com a decisão caberá ao juiz. Ex: comitê esta deliberando pedido de 

destituição do administrar, é obvio que ele não tem como resolver, diz respeito a ele, vai para o juiz. 

 

Os membros devem eleger entre si o presidente, mas a lei não proíbe o voto em si próprio. 

Ex: vamos pensar que temos um credor de cada, o trabalhista vai votar no garantia real? O banco vai votar no 

trabalhista? Não, cada um acaba votando em si mesmo. Então acaba que o administrador que decide. 

 

Remuneração 

Membros do comitê não são remunerados 

 

Despesas 

As despesas só são reembolsadas com autorização judicial e se houve disponibilidade em caixa. 

 

Responsabilidade civil 

Membros possuem responsabilidade civil do tipo subjetiva por suas deliberações. 

 

OU SEJA... 

Porque alguém vai querer ser membros do comitê de credores? Ele vai representar uma classe, não é 

remunerado, pode ter que seja necessário adiantar as despesas, responde civilmente de houver danos e prejuízo. 

 

SÃO POUQUISSIMOS OS COMITE DE CREDORES, só quando tem grande recuperações e falências. 

 

Características 

O membro eleito por sua classe tem que ter (i) idoneidade e (ii) possui os mesmo impedimentos do 

administrador. 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

É colegiada, deliberativa, convocada pelo juiz ou a pedido dos credores que representem pelo menos 25% dos 

creditos de uma classe ou então nas hipóteses previstas expressamente em lei. 

 

Instala-se em primeira convocação com a maioria dos creditos habilitados ou com qualquer numero de 

presentes. 

 

Presidência 

É presidida pelo administrador judicial, salvo se tiver incompatibilidade com o objeto, quando deverá ser 

presidida pelo o titular do maior crédito. 



 

Deliberações 

Será tomada por maioria. Mas é distinta das demais: a maioria não é de presentes, mas sim de crédito. Se a 

maioria dos presentes tiver votando de um jeito e um que tenho o maior crédito juntando de todos os outros e 

ganho. 

 

 

 

- Exceções da deliberações:  

(i) Deliberação sob modo diverso do previsto em lei para realização do ativo -> leilão, pregão e alienação por 

propostas; 

 

(iii) Deliberação sob o plano de recuperação judicial -> aqui tem um sistema especial de votação que é o sistema 

de dupla maioria (vai falar na aula que vem!!!!). 

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

É uma ação cuja legitimidade ativa é exclusiva do empresário ou sociedade empresária denominada na lei como 

devedor. Ao contrario do que ocorre em outros sistemas, os credores não podem pedir a recuperação. 

 

Empresário é aquele que não se enquadra em nenhuma das exclusões do art. 2°. 

 

Para que o empresário possa pedir a recuperação precisa: 

1. Ser regularmente constituído há mais de 02 anos; 

2. Não ser falido ou se o foi estar com as obrigações declaradas extintas: se aquele empresário que pleiteia a 

recuperação em algum momento faliu só poderá pedir se conseguiu extinguir as dividas da falência anterior. 

3. Não ter sido condenado por crime falimentar: esse nome de crime diz respeito a crimes específicos da lei 

11.101, ou seja, são crimes que podem ser usados tanto na recuperação como na falência. O que a lei proíbe é 

que esse empresário que pede recuperação agora, mas que já pediu falência ou recuperação foi condenado não 

pode pedir; 

4. Não ter obtido a concessão de recuperação judicial há menos de 05 anos: recuperação comum, ordinária, o 

padrão da lei. 

5. Não ter obtido recuperação judicial pelo plano especial há menos de 08 anos (prazo maior): essa explicação 

serve para o item acima também. O legislador quis criar uma carência, um período de carência, raciocínio é 

correto no sentido de evitar que um empresário esteja pendurado. O plano especial é um procedimento 

simplificado reservado de modo optativo ao ME e EPP. As diferenças desses prazos mostra quanto o legislador 

pátrio se importa com o empresário. A carência de 05 anos é valida. Mas pegarmos o caso de ME e EPP são os 

que mais precisam de recuperação, é um pleno sensacional, mas se você usar é de oito anos, que absurdo!!!! 

Deveria ser menor ou igual, porque não é a recuperação que ele está pedindo agora, mas sim a que vai pedir no 

futuro. Então se ele usar agora, só poderá pedir de novo daqui 8 anos. Já o empresário grandão em 5 anos poderá 

pedir novamente. 

 



 

Desses 05 requesitos, só temos o primeiro que é positivo, ou seja, é o único deles que preciso fazer prova na PI. 

Os outros 04, que são negativos, se configuram muito mais como impedimentos do que requisitos e assim não 

precisam ser inicialmente provados. Se surgir prova de algum desses impedimentos, não poderá pedir a 

recuperação. 

 

 

Quais são os credores que estão sujeitos à recuperação? 

A regra da lei é que estão sujeito à recuperação todos os creditos existentes na data do pedido ainda que não 

vencidos.  

 

Exceções dos créditos que poderemos incluir 

- se tivermos um credito posterior ao pedido não está sujeito à recuperação; 

- credito tributário: não posso incluir meus débitos tributários na recuperação. Motivos? Na parte jurídica o CTN 

diz que a Fazenda não participa de concurso de credores. Sem contar que pararmos para pensa a recuperação é 

um grande tentativa de acordo com os credores, o problema é que a Fazenda não pode dispor o crédito 

tributário. O legislador pensou então que teria que ser alterada o CTN no sentido de que a partir do momento 

que o devedor pede a recuperação ele passa automaticamente de ter o direito de parcelamento de seu débitos 

(independente de REFIS, PEP). Acontece que se não consigo parcelar de boa, vou ao juízo e o juiz dá o 

parcelamento, que pode ser liberal (80/90 meses) outro mais restrito, gera uma situação que não é econômica. A 

Fazenda editou uma orientação em que enquanto não regulamenta o parcelamento será o parcelamento padrão 

(60 meses no Maximo, juros altíssimos) ou vai ao judiciário para tentar um parcelamento maior (ele tem dado 

dilação de prazo maior sim!) 

- (mais polêmica) os creditos previstos no art. 49, §3°: é a economia dando suas caras na lei. De alienação 

fiduciária, arredamento mercantil, compra e venda com reserva de domínio, entre outros. O que interessa são 

esses dois primeiros. Essas dívidas tem que pagar, porque não pode ser incluídos na recuperação, se você não 

paga o banco pega o bem. 

 

Resumo: então tirando essas exceções, qualquer outro pode ser incluído. 

 

 

28.05.2014 

 

ART. 51 DA LEI 

Requesitos específicos do pedido de recuperação, mas pede mais juntada de documentos do que requisitos em si. 

A única coisa que interfere na redação da inicial (pó que não importa na pratica) é que seja exposta as razões da 

crise econômica financeira (não é nada na pratica, porque ninguém vai falar a verdade porque exemplo de que é 

má gestão). 

 

De todo modo, a PI é apresentada, distribuição ai se o juiz entender que os requesitos não foram preenchidos 

indefere a inicial, extingue o processo sem, no entanto, decretar a falência do devedor. 



 

Muitas situações é que a documentação vem incompleta e assim o juiz pede essa complementação. Se o juiz 

entender que muito dos requesitos estão preenchidos passamos para o momentos de DESPACHO DE 

PROCESSAMENTO. 

 

Esse momento é um dos mais agudos da recuperação judicial por uma série de razões: 

- A partir do processamento o devedor não pode mais desistir da recuperação sem a anuência da Assembleia 

geral de credores. Provando então que a partir do processamento o processo não é mais individual e sim um 

caráter coletivo; 

- Devedor passa ter o dever de prestação mensal de suas contas sem poder aumentar despesas ou contratar 

empregados sem autorização judicial; 

- É no despacho que o juiz nomeia o administrador judicial. 

 

Tem mais um série de atos administrativos, mas esses são os mais importantes. 

 

RELAÇÃO COMPLETA DOS CREDORES DO DEVEDOR 

Esse é um dos requesitos pedidos. Com o despacho o juiz manda publicar essa relação. Essa publicação da relação 

é o termo inicial de contagem do prazo para as habilitações de créditos, ou seja, se não estou nessa relação ou 

estou na relação mas o credito ou classe esta equivocada, é a partir da publicação que corre o prazo para ajustar 

esses erros. 

 

STAY 

A partir do processamento temos o STAY, é um prazo de suspensão das ações em execuções ajuizadas em face 

do devedor por 180 dias. A ideia é você pediu recuperação, provou que preenche os requesitos, vamos processar 

a recuperação e o estado fornece o prazo de 180 dias para você se preocupe apenas com a recuperação. As ações 

que foram ajuizadas em face do empresário ficarão suspensas. 

 

Em teria o prazo de 180 dias é bem razoável, o credor adora que sua ação fique parada (rs). Na pratica esse prazo 

é muito curto, não dá tempo de apresentar todos os prazos judiciais, fazer a relação dos credores. 

 

E ai o juiz pode prorrogar o prazo? 

Não há previsão legal!!! A jurisprudência hoje permite a prorrogação desde que preenchidos dois requesitos: 

(i) Trata-se de situação excepcional: por exemplo causar prejuízo no desenvolvimento da atividade 

desempenhada pela empresa; 

(ii) Que a demora no processo não tenha sido causado pelo próprio devedor. 

 

 

Exceções do STAY 

No entanto, o stay temos algumas exceções no qual a ações não se suspendem: 

(i) Exceção fiscal: a Fazenda não se submete ao concurso, portanto, não sujeita aos seus efeitos. 



(ii) Ações em que se demandam quantia ilíquida: afinal muitos credores que possam habilitar seus creditos 

precisam de titulo executivo, quem não tem precisa constituí-lo. Caso clássico são os creditos trabalhistas. 

 

 

Denominação 

O stay é chamando também de stop actions. 

 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Além do stay, no despacho em que temos a intimação abre o prazo de 60 dias para Plano de Recuperação Judicial 

(PRJ). 

 

O PRJ é o documento no qual o devedor demonstra a viabilidade econômico-financeira de sua atividade e propõe 

aos credores a forma de pagamento de suas obrigações, ou seja, ele diz aos credores ou tenta convencer os 

credores qual a forma que prede se recuperar. O que importa mesmo é a redação do plano dele, pois a partir da 

apresentação do plano ele mostra como pretende pagar o credor e assim negocio e oferece a proposta. 

 

ART. 50 

Traz 16 meios de recuperação. Relação puramente sugestiva, ideia de meios de recuperação. Assim significa que 

o devedor pode se valer desses meios, até combiná-los, ou não utilizar nenhum deles. 

 

O PRJ é todo livre e o legislador só trouxe alguns limites: 

(i) Não pode prever tratamento diferenciado a credores de uma mesma classe: o medo do legislador é que o 

tratamento diferenciado trouxesse coação aos credores. O que vem sendo feito (talvez até uma operação que 

viola) é o tratamento diferenciado no pagamento do crédito em que um é a vista porque é menor, outros 

parcelado e até que o juiz vem aceitando... 

(ii) Plano não pode prever prazo superior a 01 ano para pagamentos dos creditos trabalhistas: ou seja, o 

legislador diz que você pode promover o pagamento dos credores em quanto tempo quiser, com exceção dos 

trabalhistas que devem ser em até um ano. Acontece que ele diz 01 ano e não diz quanto (omisso). 

(iii) Plano não pode prever prazo superior a 30 dias para pagamento dos creditos de natureza estritamente 

salarial vencidos nos três meses anteriores ao pedido um limite de 5 SM por trabalhador: a doutrina chama disso 

de credito famélico. Aqui não diz desde quando pode ser cobrando mas segue a linha que é desde a aprovação do 

plano de recuperação judicial. 

(iv) Não posso prever nada que seja ilegal para me recuperar: posso por ex, transformar minha sociedade em 

igreja. 

 

 

NO MAIS ELE É LIVRE. 

 

Lembrando que o prazo é 60 dias, não apresentou o plano de recuperação judicial o juiz decreta falência. 

 



 

APRESENTADO O PLANO 

Apresentado o plano os credores tem o prazo de 30 dias para apresentar OBJEÇÃO. 

só que a lei mandou mal!!! 

 

 

 

Problemas: 

1. A objeção pode ser vazia do tipo “não concordo com o plano” e assim querendo ou não é uma objeção. A 

ideia é ter um objeção motivada dizendo o porque discordava e mediante todas as demais objeções levaria para a 

assembleia de credores e discutiria os pontos controverso. 

 

2. Outro problema é que a lei não traz um limite mínimo de objeções para convocar a assembleia geral de 

credor: assim se não houve objeção o plano está tacitamente aprovado. Se tivermos 500 credores e 01 apresentar 

objeção já é suficiente para convocar a assembleia. 
 

 

ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES 

Da assembleia temos três possibilidades: 

- Aprovação: pode aprovar ó plano, o plano é juntado aos autos e o juiz concede a recuperação; 

- Rejeitar: rejeita o plano e o juiz decretando a falência; 

- Propor alteração: poderá propor alteração ao plano, assim depende da anuência do devedor, se ele concorda 

ou discorda (rejeição). 

 

Como funciona a votação na assembleia? 

Dentro da assembleia em que o objeto único é a votação do plano da recuperação judicial, os credores são 

divididos em grupos. 

 

1. Credores trabalhistas e acidentários = voto por cabeça 

2. Garantia real = voto por cabeça + crédito 

3. Povão: previdência especial, previdência geral, quirografários e subordinados = voto por cabeça + crédito. 

4. Habilitaram intempestivamente cuja habilitação ainda não foi julgada, com exceção dos trabalhistas (porque 

a lei diz que estes estão dentro mesmo que habilitados intempestivamente) e o titular da obrigação não alterada 

pelo plano (pode ser que o plano tenham um seria de forma de pagamento mas na minha obrigação ele não 

alterou em nada, então não tenho direito a voto): tem até voz, mas não votam. 

 

A lei exige para o plano ser aprovado que seja aprovado dentro dos 3 grupos. Só que a votação é diferente, pois 

no grupo 1 o voto é por cabeça, no 2 e 3 o voto é por cabeça + crédito. 

 

Exemplo: 

1. 100 credores e representam 100.000,00 = preciso de 51 credores. 



2. 5 credores e representam 3.000.000,00 = preciso de voto favorável de 3 credores e que representem mais de 

1,5 milhão. 

3. 500 credores e 1.000.000,00 = preciso de 251 credores votando favorável e que representem mais que 500 

mil. 

 

Vamos imaginar a seguinte votação: 

1. Conseguiu voto de 70 credores representando 10 mil. 

2. Consegui 2 credores representando 2 MM. 

3. Conseguiu votação de 400 credores que representam 700 mil. 

 

Nesse caso, aprovado ou rejeitado? REJEITADO por quanto do numero de credores do grupo 2, assim o juiz 

decreta falência. 

 

Acabou sendo rejeitado por 1 credor, ou seja, houve um excesso do legislador nessa exigência. A vontade da 

maioria não foi respeitada, afinal a maioria é aprovar. Para correção desses excessos nós importamos um 

instituto chamado “Cram Down”. É a possibilidade que o juiz tem de derrubar decisão da Assembleia que rejeitou 

o plano de Recuperação para considerá-lo aprovado. No entanto, na medida em que esse instituto em vários 

países depende única ou exclusivamente do feeling do juiz, no BR não é assim! Aqui no BR nós aceitamos desde 

que estejam presentes cumulativamente três requisitos: 

 

1. Plano tenha sido aprovado em dois dos três grupos ou em um caso haja apenas 2 grupos; 

2. No grupo que rejeito tenha havido aprovação de pelo menos 1/3 na forma da lei: ATENÇÃO – se for grupo 1 

trabalhista, será 1/3 dos credores, se for no grupo 2 e 3 será 1/3 dos credores e dos créditos; 

3. Tenha havido aprovação de mais de 50% do crédito presente a assembleia: esse é o único requesito que 

ignora o grupo e trata o credito como um todo. 

 

Então nesse nosso exemplo é POSSIVEL CORRIGIR O EXCESSO. Estando presentes o requesito o juiz deve dar 

aprovação ao plano e dar prosseguimento à recuperação. 

 

Qualquer interessado poderá solicitar o Cram down!!! (se bem que é difícil um credor que rejeitou o plano pedir o 

Cram down, não faz sentido). 

 

Da sentença que o juiz der a CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO ou que DECRETAR A FALENCIA, caberá AGRAVO DE 

INSTRUMENTO (isso mesmo, não será apelação, por mais que seja uma sentença que conceda algo ou que 

decrete algo caberá o AI). 

 

Questões não previstas em lei 

É possível aprovar um plano em sua essência e rejeitar algumas de suas clausulas? Sim. Isso acontece, pois existe 

uma regra que é a seguinte: os credores não são afetados em seus direitos em relação aos coobrigados, ai 

incluídos devedor solidário, avalista, fiador. Ou seja, a lei esta dizendo que se sou devedor de um banco e peço 



recuperação e incluo o credito do banco na recuperação. Amarro o credito comigo, ai assim o banco pode aos 

mesmo tempo pode concorrer no creditos na recuperação e por fora como co-obrigado. 

 

Depois que aprova o plano tem a sentença de concessão, esta diz a lei que é TEJudicial que provoca a novação de 

todos os creditos submetidos. STJ diz que esta novação não é a dita no CC, é sui generes, ou seja, esta novação 

não extinguiria seu credito em face dos coobrigados (então colocaram essa ressalva na novação no sentido de 

que se tem um avalista e temos um credor em comum, não extinguiria a obrigação que tem com o avalista, 

porque com a novação extingue, assim deixou registrado em ata que não concordo). 

 

Assim os credores hoje analisam clausula por clausula e se não concordam com algo fazem consta em ata que 

aprovou, mas não concorda com tais cláusulas, assim continua na recuperação mas tem que haver a constatação 

em cláusula. 

 

 

Aprovação do plano 

O juiz determina ao devedor a apresentação da CND. Mas pera lá como vou pedir CND na recuperação? É medida 

incompatível com a recuperação, assim o juiz dispensa a CND e prossegue na recuperação. Com o tempo o 

judiciário foi relendo isso. Ainda há juiz que pede! Mas a linha se SP por exemplo o que devo comprovar é que eu 

pedi o parcelamento lá o que daria direito em tese da Certidão positiva com efeitos negativas, no sentido de que 

me movimentei para conseguir isso. 

 

 

04.06.2014 

 

Antes o que acontecia no processo de falência? Decretada a falência vamos supor que o único bem que você 

consegui é um imóvel cheio de dividas de IPTU e era exercida um atividade na qual se o credor atuasse na mesma 

atividade sucedia as dividas tributaria. 

 

Quando os bens eram vendidos, era por um preço bem inferior. Ou seja, era péssimo antes, não tinha relação 

com a rela finalidade, fugia muito. Falência não tem dinheiro e ai se repetia o leilão e tudo mais. 

 

Resultado -  o bem acabava vendido por preço inferior, entrava pouco dinheiro e pouco dinheiro para pagar só 

credores. 

 

Assim o legislador trouxe que se o plano tiver a previsão de alienação de bens, filias ou unidade produtivas, em 

sendo aprovado, o adquirente estará isentos de quaisquer ônus, inclusive sucessão tributária e trabalhista. 

 

Ou seja, o legislador permitiu que o empresário que esta em recuperação diga que em razão da recuperação vai 

vender este ou aquele imóvel, ai se os credores aprovarem e quando o bem for vendido será vendido limpo. A 

dívida sai? Não é bem assim, ou ela se desvincula do vem ou não há aplicação da sucessão. (só pensar no caso da 

Varig que tinha 4 bilhões de dividas tributárias, quem é o louco que iria comprar um bem que teria a sucessão 

tributária? NEVER) 



 

PESSOAL DO TRABALHSITA: isso é porta para fraude, por interposta pessoa pode comprar um bem com caixa dois 

e comprar o bem limpo! Do ponto de vista da recuperação judicial o que importa é o ingresso do dinehrio pois 

quanto maior o dinheiro mais é o numero de credores que conseguirei pagar, independentemente de como veio 

o dinheiro e além disso, os primeiro a receber são os trabalhistas, ou seja, o que mais reclamam são os que 

primeiro vão receber o dinheiro; 

 

O legislador pensou nisso, que existe a possibilidade de fraude trazendo exceções a regra, ou seja, hipóteses em 

que haverá sucessão: 

- for comprado for empresa coligada 

- for comprado sócio, gerente da recuperanda 

- comprado com o agente que for identificado como agente do devedor com objetivo de fraudar a execução 

(laranja) 

 

Pode ter fraude? Sim, qual a consequência? Quem comprou carrega o ônus e responde por crime falimentar. 

 

 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

Veremos o procedimento da habilitação em que é o mesmo na recuperação e falência. 

 

Como o credor passa a participar? 

Na recuperação o legislador foi muito inteligente na habilitação. Temos uma relação de credores que é 

apresentada pelo próprio devedor no seu pedido de recuperação (art. 51 – um dos documentos que exige é essa 

relação, essa lista deve ser completa, nominal, com classe e valor envolvido). 

 

O valor declarado é o valor devido na data do pedido, importante para quando tiver envolvido moeda 

estrangeira, para a conversão usamos essa data. 

 

Depois essa relação é levada a publicação por edital, ou seja, é o devedor falando “estes são meu credores”. Se eu 

sou credor constante da lista e de forma correta, ou seja, com todas as informações, eu estou habilitado. Assim 

tudo que vem para frente eu não vou precisar fazer porque estou habilitado tendo como único ônus é juntar a 

procuração para mostrar. Tem pessoa que ficam de fora e tem divergência, mas a maior parte dos credores já 

estão na relação, pois par ao cara pedir recuperação para o credor já é desagradável, imagina se ainda o cara me 

deixa fora da lista, ficaria mais puto ainda. Lembrando que temos a questão do voto, se me deixar fora vou votar 

contra o plano dele quando for apresentar. Na recuperação não podemos desagradar o credor. 

 

Depois de publicada em edital há o prazo de 15 dias para que se possam apresentar habilitações de crédito (ou 

divergências). Tecnicamente habilitação é para quem ficou de fora da relação e assim vai habilitar seu credito e a 

divergência para o credor que consta na relação mais tem informações erradas seja da classe ou do valor. 

 

Então quem deve habilitar é que ficou de fora ou quem esta dentro, mas com equívocos de informações. 

 



Essa habilitação é apresentada perante o administrador judicial, este é o destinatário da habilitação. Dica 

pratica: cada administrador trabalha de um jeito, tem administrador que aceita a habilitação por correio, por ex, 

outros só aceitam pessoalmente mediantes protocolo no horário comercial, ou seja, temos vários tipos de 

trabalhos. 

 

Encerrado o prazo dos 15 dias, a lei dá o prazo de 45 dias para que o administrador judicial faça uma verificação 

de creditos, ou seja, apresenta uma segunda relação de credores que agora passa a ser um trabalho dele. 

 

Até aqui temos tão somente a fase administrativa, sem qualquer interferência judicial. Agora abre a fase 

judicial. 

 

Passamos para a fase da impugnação! (art. 8 – 10 ao 17) 

O que pode ser impugnado? 

- inclusão de um crédito 

- exclusão de um crédito 

- alteração de um crédito 

 

Em suma, o que se pode impugnar é o resultado do trabalho do administrador. A impugnação é judicial então é 

apresentada ao juízo, é resolvido em apartado. 

 

Em 5 dias fala o credor. 5 dias o devedor comitê. 5 dias o administrador judicial. Conclusão. Temos o julgamento 

direito ou apresentação de provas e depois julgamento. Contra a decisão cabe AGRAVO DE INSTRUMENTO! 

 

SÓ UMA OBSERVAÇÃO: Se a impugnação envolver crédito trabalhista a competência para resolve a impugnação é 

a Justiça do Trabalho. 

 

 

E SE EU NÃO FIZ A HABILITAÇÃO, OU SEJA, OU NÃO ESTAVA NA RELAÇÃO OU ESTAVA ERRADO E NÃO CORRIGI. 

Essa é a habilitação intempestiva ou retardatária, pode ser feita então. No Brasil sempre foi um grande 

problema, (vamos pensar na falência que era a mais relevante). Na falência 90% das habilitações eram 

intempestiva pois não tinha essa medida do devedor falar seu credores e segundo que é natural você é credor 

quirografário (sem nenhum garantia) qual a probabilidade de você receber? Pouquíssima, você pensa mil vezes 

em contratar um advogado para habilitar o credito. 

 

Então pode fazer, mas tem varias questões: 

- não tem fase administrativa, é apresenta direto ao juízo; 

- o procedimento é da impugnação para frente; 

- como impugnação é, é autuada em apartado, imagina se tenho 300 habilitações intempestivas? Vou tem 300 

volumes. 

- quem habilita intempestivamente paga custas (então quem habilita tempestivamente está isento de custas); 

- perda do direito a voto em assembleia geral até que o credito seja julgado, a exceção são os credores 

trabalhistas (esse mesmo que intempestivo mantém o voto na assembleia geral, o que é justificado, pois as 



vezes ele não habilitou porque não tinha titulo para apresentar e precisa ir até o juízo trabalhista para 

conseguir) – esse é o tópico mais importante para o prof; 

 - perda do direito a eventuais rateios já realizados. 

 

PROVA ATÉ AQUI!!!!! (29/07) 

 

 

 

 

 

 

 

 


