


Lei 11.101/2005 – Recuperação judicial, extrajudicial e falência 

Recuperação Judicial – Aspectos Gerais e Polêmicos  



 
 Natureza mista e temas como  Direito Penal, 

Processual Penal, Processual Civil e Material 
 
 8 Capítulos (os Capítulos II, III, V e VII, são 

subdivididos em Seções) 
 

  201 artigos  
 
 Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclusive do 

microempresário, e Falência   
 

 Projeto de lei (3.476/93) tramitou de 1.993 a 2.004  
 
 
 

 

Aspectos gerais da lei  



Princípios (artigo 47) 
 

 
 Reestruturação das dívidas da empresa 
 

 
 Retorno da empresa ao funcionamento 
  

 
 Manutenção dos empregos 
  

 
 Pagamento de impostos e credores  
 

 
 Redução do custo do crédito no Brasil  



Princípio da redução do custo do crédito no Brasil   
 

 
 Bancos devem ser tratados diferentemente de outros 

credores porque a) são indispensáveis ao crescimento 
sustentável e b) são vulneráveis a pânicos destrutivos 
causados por perda de confiança    

 
 Art. 49, §3º: sujeita todos os créditos (vencidos e a 

vencer) existentes na data do pedido, salvo os credores 
por alienação fiduciária, por arrendamento mercantil e 
por contrato com reserva do domínio. 
 

 Art. 49, §4º: exclui o crédito de ACC da RJ  
 

 Os bens alienados fiduciariamente, arrendados ou objeto 
de reserva de domínio, serão retirados em 180 dias; o 
pagamento do ACC também será exigido em tal prazo   

 



Princípio da redução do custo do crédito no Brasil  
 

 
 Na falência, o crédito tributário passou de segundo para 

terceiro lugar na lista de credores, cedendo sua posição 
para os créditos com garantia real 

 
 Preservação dos juros originalmente contratados, salvo 

disposição contrária no plano de recuperação judicial (49, 
§2º) 

 
 Sem limitação legal de pagamento, ao passo que o 

crédito trabalhista tem limite de 150 salários mínimos na 
falência 

 
 Art. 50: “redução salarial” e “equalização dos encargos 

financeiros”  

 



A Lei atingiu os objetivos?  
 

 
 Apenas 1 entre 4 empresas conseguem retomar suas 

operações após a RJ (Serasa Experian). As 
microempresas ficam pelo caminho 

 
 Das empresas que retomam suas operações, apenas 

30%, em média, sobrevivem por mais de 3 anos no 
mercado (Serasa Experian) 
 

 Bancos recuperam 16% do crédito, contra 69% da 
média mundial (Accenture). Segundo o Banco Mundial, 
12,7% no Brasil e 82,1% nos Estados Unidos 
 

 São 4 anos para recuperação do crédito, contra 2 anos 
na média de outros países (Accenture)  
 

 12% do valor do crédito é gasto para fazer valer o 
direito à recuperação, contra 9% de outros países 
(Accenture) 

 



Principais atores da Recuperação Judicial  
 

  
 Ser empresário e sociedade empresária com mais de 2 anos de 

atividade  
 Não ser falido ou, se for, ter sentença transitada em julgado de 

cumprimento das obrigações  
 Não ter obtido concessão de RJ nos últimos 5 anos 
 Se microempresa, no prazo de 8 anos 
 Não existir condenação por crimes da Lei 11.101/2005 

 Ser profissional idôneo ou pessoa jurídica especializada  
 Comunicar credores da RJ, pedido, crédito e natureza 
 Exigir informações do devedor, administradores e credores 
 Elaborar relação de credores  
 Consolidar quadro de credores 
 Requerer ao juiz a convocação da assembleia geral de credores  
 Contratar auxiliares, mediante autorização judicial 
 Fiscalizar atividade da recuperanda e cumprimento do plano de 

recuperação  
 Requerer falência no caso de descumprimento do plano  
 Prestar contas ao Juiz das atividades da recuperanda  

Recuperanda 

Administrador Judicial 



Principais atores da Recuperação Judicial  
 

 Classe I: Trabalhista 
 Classe II: Credores com garantia real 
 Classe III: Credores Quirografários 
 Classe IV: Microempresários 

 Concede o processamento da RJ, defere a RJ e declara seu encerramento 
 
 Exerce poder jurisdicional ordinatório, instrutória e decisórios 
 
 Examina o processo, analisa a situação do empresário recuperando no 

contexto social, trabalhista, econômico e creditício envolvidos, e decide a 
melhor solução que aquele caso enseja 

 
 Exerce controle sobre fraude, abuso de direito, e acordos contrários à lei, 

à moral, aos bons costumes, à boa-fé e ao interesse público 

Credores 

Juiz 



Edital de Credores 
 

 Comunicação do plano de recuperação judicial (prazo de 30 dias para 
impugnação e depois será designada a Assembleia de Credores) 

 
 Divulgação da lista dos credores com os créditos e classificações 

apuradas pelo Administrador Judicial (prazo de 10 dias para 
impugnação) 

Primeiro Edital 

Segundo Edital 

 Deferimento do processamento da recuperação judicial 
 
 Suspensão de todas as ações de cobrança contra a recuperanda por 180 

dias - ou até a aprovação do plano de recuperação (o que  ocorrer antes) 
 
 Instauração do concurso de credores (todos os credores devem ter 

tratamento igualitário).  
 
 Divulgação da lista de credores da recuperanda (prazo para impugnação) 



Assembleia Geral de Credores  
 

 

 Classes I (Trabalhista) e IV (Micro Empresário): aprovação por 
maioria simples (voto por “cabeça”) 

 
 Classes II (Garantia Real) e III (Quirografário): o valor do voto 

de cada credor será proporcional ao seu crédito. O plano deverá 
ser aprovado por mais da metade do valor total dos créditos 
presentes na assembleia e, cumulativamente, pela maioria 
simples dos presentes  

 
 Aprovado o plano, o juiz homologará o resultado da Assembleia 

e concederá a recuperação judicial  
 

 Se reprovado o plano, o Juiz poderá decretar a falência ou 
conceder a recuperação judicial do devedor que, na assembleia, 
tenha obtido, cumulativamente,  
 

 Voto favorável de mais  da metade dos créditos 
presentes na assembleia, seja qual for a classe  
 

 Aprovação de pelo menos 2 classes (se apenas 
duas votarem, a aprovação de ao menos 1) 
 

 Na classe que rejeitou o plano, voto favorável 
de 1/3 dos credores   

 



Conhecendo a Recuperação Judicial  
 

Concessão da RJ 

Concessão da RJ 

Fiscalização do 

cumprimento do plano (2 

anos) e encerramento 



Cenários | Pagamento aos credores 
 

 
 Deságio, em média, superior 40% 
 
 Prazo médio de pagamento de 10 a 20 anos 
 
 Correção monetária pela TR e/ou juros de 1% a 3% ao ano 
  
 Pagamentos de 12 a 24 meses após o trânsito em julgado 

da decisão judicial que homologar o resultado da Assembleia 
Geral de Credores 

 
 Pagamento diferenciados e/ou redução de deságio para 

credores colaboradores 
 
 Venda de ativos, filiais e UPIs 

 
 Redução de salários   
 
 Subscrição de ações e venda no mercado financeiro 
 
 

 



 
 O produtor rural (pessoa física) pode pedir recuperação judicial?   
 
 O Juiz pode deixar de homologar plano de recuperação judicial, aprovado pelos credores, apenas em 

razão de questões econômicas/financeiras?   
 

 Prazos em dias corridos ou em dias úteis? 
 
  É possível suspender direitos decorrentes de contrato de arrendamento de aeronaves para beneficiar a 

devedora (art. 199, §1º)? 
 
  Empresa em recuperação judicial pode firmar contrato de factoring (art. 66)? 

 
  É possível aprovação judicial do plano de recuperação judicial que não obteve votação mínima exigida 

dos credores (AgRg 1.310.075)?  
 

 Consolidação processual e substancial  
 

 Suspensão dos pagamentos devidos ao FISCO?  
 

 Cessão fiduciária de recebíveis futuros, “trava bancária” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Questões polêmicas 
 



TJ e a recuperação judicial do empresário rural 
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