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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS
Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma
conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que
temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses.
Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que
realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós
consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível.
Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para
mim aquele material do RevisãoPGE que você tem? ”, lembre desta nossa conversa.
Mais: lembre-se que o Preparação Total (assim como todos os nossos produtos) são
tutelados pela legislação civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação
penal (especialmente pelo art. 184 do Código Penal).
Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que
o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok?
Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este “papo
reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, de
forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas a
você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo,
evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal.
Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros!
Ops... nos PDFs!
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Bons estudos!

DIREITO FALIMENTAR: ASPECTOS GERAIS
Hoje, vamos estudar a Recuperação e a Falência, que fazem parte do Direito
Falimentar, ramo do Direito Empresarial, e atualmente, são regidas pela Lei n.º
11.101/05.
Até o advento da Lei n.º 11.101/05, as Empresas eram submetidas ao Decreto Lei
n.º 7.661/45, que previa a Falência e a Concordata. Este último instituto não trazia
praticamente nenhuma chance de recuperação ao empresário em dificuldade
econômica.
A Lei n.º 11.101/05, trouxe diversas melhorias à situação da Empresa em crise,
dentre elas, a instituição da Recuperação Judicial e Extrajudicial. Além da Recuperação
Judicial e Extrajudicial, a Lei n.º 11.101/05 buscou permitir que a empresa, em um
momento de crise, se recupere e pague seus credores, mantendo empregos, a
arrecadação tributária, a concorrência em benefício de consumidores, enfim,
cumprindo com sua função social. Nesse sentido, dispõe o artigo 47 da Lei sobre a
recuperação judicial: “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 estímulo à
atividade econômica”. Apenas não lograda a recuperação é que, de fato, a empresa deve
ser submetida à falência.
Apesar das mudanças promovidas pela Lei n.º 11.101/05, essa lei ainda é objeto
de diversas críticas. Por esse motivo, em 24/12/2020, foi aprovada a Lei 14.112/20, que
trouxe melhorias à Lei 11.101/05. Destaca-se, dentre as mudanças, a simplificação de
procedimentos, permitindo a manifestação por meio de termos de adesão e uso de
meios eletrônicos, o incentivo à mediação, a busca pela celeridade na recuperação e no
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processo de falência, dentre outros.

Passemos, portanto, à análise da Lei 11.101/05.

APLICABILIDADE DA LEI N.º 11.101/05

A quem a Lei n.º 11.101/05 se aplica
Nos termos do artigo 1º, a Lei n.º 11.101/05, se aplica ao Empresário e à
Sociedade Empresária. Note que a Lei é de 2005, portanto, não há menção à Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), mas a Lei também se aplica à EIRELI.

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.

Portanto, estarão sujeitos à Recuperação e à Falência:


Empresário;



Sociedade Empresária;



EIRELI (Lei n.º 12.441/11).

A quem a Lei n.º 11.101/05 não se aplica
Note que a Lei 11.101/05 regulamenta a Recuperação e a Falência do Empresário

Os devedores civis, ou seja, aqueles que não são empresários;
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e da Sociedade Empresária. Portanto, não se sujeitam à Lei n.º 11.101/05:



As cooperativas, uma vez que tais sociedades, conforme já visto, não podem
ser consideradas empresárias, independentemente de seu objeto social (art.
982CC).

Ademais, o artigo 2º da Lei 11.101/05 exclui, expressamente, determinadas
Empresas de seu regime:

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.

Até o advento da Lei n.º 11.101/05, havia uma grande discussão se Empresas
Públicas e Sociedades de Economia Mista estavam sujeitas à Falência. A Lei n.º
11.101/05 dirimiu essa dúvida e previu expressamente que tais sociedades não estão
sujeitas à Lei (art. 2º, inciso I).
A Lei também excluiu de seu âmbito determinadas empresas as quais, por suas
especificidades, já estão sujeitas a Leis específicas, que tratam de sua “falência e
recuperação”, tais como instituições financeiras, que estão sujeitas à regulamentação
do Banco Central, por exemplo (art. 2º, inciso II).

A lei exclui total e absolutamente do direito falimentar as sociedades de economia
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS?
Na prova CEBRASPE (CESPE), para Procurador do Estado Bahia, realizada em 2014,

mista, as empresas públicas e as câmaras de compensação.

QUESTÕES PROCESSUAIS

Foro
Atente para o disposto no artigo 3º:

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.

Note que o foro competente é o local do PRINCIPAL ESTABELECIMENTO!!!
Cuidado! Não é o foro da Sede! Ou seja, será o local onde a empresa possui a maior
quantidade de negócios, independentemente, do local da sua sede!!!

Aplicação Subsidiária do CPC e Prazos
Nos termos do artigo 189 da Lei 11.101/05, alterado pela Lei n.º 14.112/20,
aplica-se o CPC, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei n.º 11.101/05, desde
que tais procedimentos não sejam incompatíveis com a referida lei.
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Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos

março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não
seja incompatível com os princípios desta Lei.
§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:
I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram
serão contados em dias corridos; e
II - as decisões proferidas nos processos a que se refere
esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento,
exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma
diversa.
§ 2º Para os fins do disposto no art. 190 da Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a
manifestação de vontade do devedor será expressa e a
dos credores será obtida por maioria, na forma prevista
no art. 42 desta Lei.

Com a Lei n.º 14.112/20, esclareceu-se melhor a forma de aplicação do CPC à
Falência e à Recuperação.
O CPC/2015 alterou a sistemática de contagem de prazos para que sejam
computados em dias úteis (art. 219 CPC). No entanto, o artigo 189, §1º, inciso I, incluído
pela Lei n.º 14.112/20, prevê que todos os prazos previstos serão contados em dias
corridos.
Ademais, em que pese o CPC/2015 tenha limitado as hipóteses de agravo de
instrumento (art. 1015 CPC), a jurisprudência já entendia que permanecia a
possibilidade de interposição desse recurso em decorrência de decisões interlocutórias
proferidas em processo de recuperação judicial e falência (STJ, RESP 1722866/MT). Com
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o advento da Lei 14.112/20, foi incluído o artigo 189, §1º, inciso II, o qual prevê

Por fim, a Lei 14.112/20 incluiu o artigo 189-A, o qual prevê que os processos
disciplinados pela Lei n.º 11.101/05 º

Art. 189-A. Os processos disciplinados nesta Lei e os
respectivos recursos, bem como os processos, os
procedimentos e a execução dos atos e das diligências
judiciais em que figure como parte empresário
individual ou sociedade empresária em regime de
recuperação judicial ou extrajudicial ou de falência terão
prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo o habeas
corpus e as prioridades estabelecidas em leis especiais.

Efeitos comuns à recuperação judicial e à falência
O artigo 6º da Lei n.º 11.101/05 determina que a declaração da falência e o
deferimento do processo de recuperação judicial implica na:
I – suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao
regime da lei;
II- suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos
credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à
recuperação judicial ou à falência;
III – proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca
e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de
demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à
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recuperação judicial ou à falência.

(i) Aos créditos referidos no §§3º e 4º do artigo 49 (art. 6º, §7º-A) (proprietário
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contrato de venda com reserva de domínio; e importância entregue
ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de
câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º , da Lei nº 4.728, de 14 de
julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações,
não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente);

(ii) Às execuções fiscais (art. 6, §7º-B): A jurisprudência já entendia que, apesar
de não suspender as execuções fiscais, a alienação deveria ser submetida ao juízo da
recuperação judicial (STJ AgRg no RESP 1.519.405/PE). Agora, com a nova redação do
artigo 6º, §7º-B , é admitida a competência do juízo da recuperação judicial para
determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital
essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da
recuperação judicial.

Ademais, ações que demandam quantia ilíquida (art. 6º, §1º): terão
prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação. E ações de natureza
trabalhista (art. 6º, §2º) serão processadas perante a justiça especializada até a
apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor
determinado na sentença.
Por fim, destaca-se o artigo 6º, § 9º, incluído pela Lei n.º 14.112/20, o qual dispõe
que o processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência não autoriza
o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem, não impedindo
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ou suspendendo a instauração de procedimento arbitral.

O administrador judicial é o principal auxiliar do juiz na recuperação judicial, além
de ser o responsável por administrar a massa falida na falência.
Nos termos do artigo 21 da Lei n.º 11.101/05: “O administrador judicial será
profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de
empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada”. ´
A Lei n.º 11.101/05 trouxe uma novidade, ao permitir que o administrador
judicial seja não somente uma pessoa física, mas também uma pessoa jurídica. Não
obstante, caso seja pessoa jurídica, deverá ser declarado o nome de um profissional
responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não
poderá ser substituído sem autorização do juiz (art. 21, § único).
O administrador possui um diverso rol de deveres, previsto no artigo 22 da Lei
11.101/05.
Conforme mencionado acima:
- na recuperação judicial, o empresário (devedor) se mantém na empresa,
portanto, caberá ao administrador judicial a função de auxiliar do juiz e fiscal do
empresário (devedor ) (art. 22, inciso II);
- na falência, o empresário (devedor) é afastado da empresa, portanto, caberá
ao administrador judicial administrar a massa falida (art. 22, inciso III).

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS?
(PGE-AC-2017-FMP) De acordo com a Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que
regula a recuperação judicial; a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade
empresária, é CORRETO afirmar que ao administrador judicial compete na
recuperação judicial
a) relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida.

c) avaliar os bens arrecadados.
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b) receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não

d) praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores.
e) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação
judicial.
RESPOSTA E

Remuneração do Administrador Judicial
O Administrador Judicial e as pessoas por ele contratadas serão remuneradas
pelo empresário (devedor) ou pela massa falida (art. 25).
Nos termos do artigo 24, o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da
remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do
devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para
o desempenho de atividades semelhantes.
Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5%
(cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do
valor de venda dos bens na falência (art. 24, § 1º). Caso se trate de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte e produtor rural, que preencha as condições do artigo 70-A,
essa remuneração ficará reduzida a 2% (dois por cento) (art. 24, §5º).
A remuneração do administrador judicial é crédito extraconcursal (art. 84, inciso

60% quando do pagamento dos créditos extraconcursais;

(ii)

40% após a aprovação de contas (art. 24, §2º).

COMITÊ DE CREDORES
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I-A) e será paga da seguinte forma:

O Comitê de Credores é um órgão facultativo, formado por credores com o
intuito de auxílio e fiscalização.

CUIDADO PARA NÃO SE CONFUNDIR!!!
CUIDADO!!! O COMITÊ DE CREDORES NÃO É ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO DOS
CREDORES NA FALÊNCIA E NA RECUPERAÇÃO!
O ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO DOS CREDORES É A ASSEMBLEIA GERAL DOS
CREDORES (VEREMOS ABAIXO).

As atribuições do Comitê de Credores estão elencadas no artigo 27 da Lei
11.101/05. Caso não seja instituído Comitê do Comitê de Credores, caberá ao
Administrador Judicial exercê-las, ou na sua incompatibilidade, ao próprio juiz (art. 28).
Por ser um órgão não obrigatório, os membros do Comitê de Credores não estão
sujeitos à remuneração, podendo, eventualmente, ser ressarcidos por eventuais
despesas (art. 29).
Nos termos do artigo 26, o Comitê de Credores será constituído por deliberação
de qualquer das classes de credores na assembleia geral e terá a seguinte composição:
I – 1 (um) representante indicado pela classe de credores trabalhistas, com 2
(dois) suplentes;
II – 1 (um) representante indicado pela classe de credores com direitos reais de
garantia ou privilégios especiais, com 2 (dois) suplentes;
III – 1 (um) representante indicado pela classe de credores quirografários e com
privilégios gerais, com 2 (dois) suplentes.
IV - 1 (um) representante indicado pela classe de credores representantes de

representante. Ademais, poderá funcionar com número inferior ao previsto (art. 26, §
1º)
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microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 (dois) suplentes.

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
A Assembleia Geral de Credores é órgão de representação dos credores na
Recuperação, e tem suas atribuições descritas no artigo 35 da Lei n.º 11.101/05.
Com o intuito de diminuir gastos e formalidades, a Lei n.º 14.112/20, alterou
o artigo 36 para prever que a assembleia geral de credores será convocada pelo juiz
por meio de edital publicado no diário oficial eletrônico e disponibilizado no sítio
eletrônico do administrador judicial com antecedência mínima de 15 dias.
Ademais, o artigo 39, §4º dispõe que qualquer deliberação da assembleia geral
de credores poderá ser substituída por:
I - termo de adesão firmado por tantos credores quantos satisfaçam o quórum
de aprovação específico, nos termos estabelecidos no art. 45-A;
II - votação realizada por meio de sistema eletrônico que reproduza as
condições de tomada de voto da assembleia-geral de credores; ou
III - outro mecanismo reputado suficientemente seguro pelo juiz.

Poderão participar da Assembleia Geral de Credores, 4 Classes de Credores (art.
41):
I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidentes de trabalho;
II – titulares de créditos com garantia real;
III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com
privilégio geral ou subordinados.
IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de

com a classe até o limite do valor do bem gravado. Com relação ao restante do crédito,
votarão com os quirografários (art. 41, §2º).
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pequeno porte.

CUIDADO PARA NÃO SE CONFUNDIR!!!
A FAZENDA PÚBLICA NÃO FAZ PARTE DA ASSEMBLEIA DE CREDORES
Nos termos do art. 6º, § 7º-B As execuções de natureza fiscal não são suspensas.

Também não podem votar na Assembleia de Credores, nem são computados para o
quórum de instalação (art. 33, §1§) os créditos decorrentes de propriedade fiduciária
de bens móveis ou imóveis, arrendamento mercantil, proprietário ou promitente
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, adiantamento a contrato
de câmbio (art. 49, §§3º e 4º).

O artigo 42 dispõe sobre o quórum de deliberação na Assembleia Geral de
Credores.
Art. 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que
obtiver votos favoráveis de credores que representem
mais da metade do valor total dos créditos presentes à
assembleia geral, exceto nas deliberações sobre o plano
de recuperação judicial nos termos da alínea a do inciso
I do caput do art. 35 desta Lei, a composição do Comitê
de Credores ou forma alternativa de realização do ativo
nos termos do art. 145 desta Lei.

Note, portanto, que em regra, a deliberação dá-se pela maioria, composta por
mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia gera, salvo nas
seguintes hipóteses específicas:

recuperação judicial apresentado pelo devedor: nesse caso, aplica-se a regra
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Deliberação sobre aprovação, rejeição ou modificação do plano de
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do artigo 45 da Lei n.º 11.101/05. Cada classe vota separadamente (será
melhor visto no Capítulo de Recuperação Judicial);


Deliberação sobre a Composição do Comitê de Credores: cada classe escolhe
seus respectivos membros (art 44);



Deliberação sobre forma alternativa de realização do ativo na falência: voto
favorável de credores que representem 2/3 (dois terços) dos créditos
presentes à assembleia (art. 46).

Por fim, importante ressaltar que a Assembleia Geral de Credores é soberana.
Assim, não cabe revisão do mérito de suas decisões pelo judiciário. Portanto, o juiz não
pode, por exemplo, não homologar plano de recuperação judicial aprovado pelos
credores por não concordar com o prazo e desconto dado para pagamento. Nesse
sentido, decidiu o STJ no RESP 1631762/SP.
No entanto, cabe ao judiciário realizar análise de legalidade das decisões da
assembleia geral. Assim, acaso a decisão possua vício jurídico, poderá estar sujeita a
controle pelo judiciário (STJ, RESP 1314209/SP).

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS?
(PGE-AC-2017-FMP) De acordo com a Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que
regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade
empresária, é CORRETO afirmar que a assembleia geral de credores terá por
atribuições deliberar na falência sobre
a) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua
substituição.
b) o pedido de desistência do devedor, nos termos do §4° do art. 52 desta Lei.
c) o nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor.

e) o nome do administrador judicial, quando do afastamento do devedor.
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d) a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial

RESPOSTA A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Analisados os aspectos gerais do direito falimentar, vamos estudar,
primeiramente, a recuperação judicial.
Conforme dito acima, a recuperação judicial foi uma das grandes mudanças
promovidas pela Lei n.º 11.101/05. Até então, durante a vigência do Decreto Lei n.º
7.661/45, o Empresário em situação de dificuldade econômica, somente podia se valer
da Concordata, instituto que, na grande maioria das vezes, não o auxiliava a recuperar
a empresa, e culminava por se tornar o passo anterior à falência.
Ao longo desses anos (veja que há um intervalo de 60 anos entre os dois
diplomas) houve uma mudança de mentalidade com relação à figura do Empresário em
crise. Atualmente, compreende-se que o fato de a Empresa passar por uma crise
econômico-financeira, não decorre, necessariamente, de uma atitude culposa ou dolosa
do empresário. Fatores políticos, sociais, macroeconômicos podem interferir no
negócio.
Ademais, a falência de uma empresa implica em prejuízo não só para a Empresa
e para o Empresário, mas para os chamados “Stakeholders”, que são terceiros não sócios
da sociedade, que possuem interesse legítimo na manutenção da Empresa. São eles os
empregados, que deixarão de ganhar seus salários; o Estado, que deixará de arrecadar
impostos; o Consumidor, que perderá a concorrência.
Portanto, atualmente, reconhece-se que a Empresa possui uma função social
(promover empregos, renda, arrecadação, fomentar a concorrência). Assim, diante de

sociedade.
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situação de crise, busca-se, sempre que possível, a recuperação da Empresa, para que

Em vista do exposto, dispõe o artigo 47 da Lei n.º 11.101/05:

Art. 47. 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 estímulo
à atividade econômica.

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS?
(PGE/RS-2015-FUNDATEC) Quanto à recuperação de empresas, analise as assertivas
a seguir:
I. Tem as mesmas características da concordata.
II. Ao ser concedida, toma-se em consideração o papel desempenhado pela empresa
em relação aos seus clientes e trabalhadores.
III. É incompatível com a cláusula constitucional da livre concorrência.
Após a análise, pode-se dizer que:
A) Está correta apenas a assertiva I.
B) Está correta apenas a assertiva II.
C) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
D) Estão corretas apenas as assertivas II e III. E) Todas as assertivas estão incorretas.
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RESPOSTA B

A Lei n.º 14.112/20 trouxe dentre as inovações a possibilidade de conciliação e
mediação antes e durante a recuperação judicial (artigos 20-A a 20-D). O artigo 20-A
assim dispõe:
Art. 20-A A conciliação e a mediação deverão ser
incentivadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive
no âmbito de recursos em segundo grau de jurisdição e
nos Tribunais Superiores, e não implicarão a suspensão
dos prazos previstos nesta Lei, salvo se houver consenso
entre as partes em sentido contrário ou determinação
judicial.

O artigo 20-B dispõe sobre algumas hipóteses de conciliação e mediação
admitidas. O rol do referido artigo, no entanto, não é exaustivo.
Nos termos do artigo 20-B, §1º será facultado às empresas em dificuldade que
preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial obter tutela de
urgência cautelar, nos termos do art. 305 do CPC, a fim de que sejam suspensas as
execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, para tentativa de
composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já
instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do
tribunal competente ou da câmara especializada.
Se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, o período de
suspensão será deduzido do período de suspensão previsto no art. 6º (art. 20-B, §3º).
É importante destacar que o artigo 20-B, §2º veda a conciliação e mediação nas

discussão sobre a natureza jurídica e a classificação dos créditos;

(ii)

critérios de votação em assembleia geral de credores.
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seguintes hipóteses:

Por fim, nos termos do artigo 20-D, as sessões de conciliação e de mediação
poderão ser realizadas de forma virtual, desde que o Cejusc do tribunal competente ou
a câmara especializada responsável, disponham de meios para a sua realização.

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Para requerer a Recuperação Judicial o devedor deve atender uma série de
requisitos previstos no artigo 48 da Lei n.º 11.101/05. Note que são requisitos para estar
habilitado a pedir a recuperação judicial, e não para que tenha a recuperação judicial
deferida.
Portanto, para poder requerer a recuperação judicial, o devedor deverá (art. 48):
(i)

exercer regularmente atividade empresarial há mais de 2 (dois) anos;

(ii)

não ser falido e, se o foi, ter suas obrigações e responsabilidades
declaradas extintas, por sentença transitada em julgado,

(iii)

não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação
judicial;

(iv)

não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio
controlador, pessoa condenada por crime falimentar.

A petição para requerer a recuperação judicial deverá ser instruída com as
informações que constam no artigo 51 da Lei n.º 11.101/05, dentre elas, as causas
concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômicofinanceira; as demonstrações contábeis da companhia, a relação de credores.
Destaca-se que a Lei n.º 14.112/20 incluiu o artigo 51-A, o qual possibilita que
após o pedido de distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando
reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e
idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de
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funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Uma vez analisados pelo juiz competente os requisitos do artigo 48, bem como
a petição com os elementos do artigo 51, o juiz poderá deferir ou não o processamento
da recuperação judicial. Note, mais uma vez, que não se trata do deferimento da
recuperação judicial, mas o deferimento do processamento da recuperação judicial.
Na decisão que defere o processamento da recuperação judicial, o juiz
determinará uma série de medidas, mencionadas no caput do artigo 52 da Lei n.º
11.101/05:

Art. 52 Estando em termos a documentação exigida no
art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da
recuperação judicial e, no mesmo ato:

I – nomeará o administrador judicial, observado o
disposto no art. 21 desta Lei;

II - determinará a dispensa da apresentação de certidões
negativas para que o devedor exerça suas atividades,
observado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição
Federal e no art. 69 desta Lei;

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou
execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta
Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde
se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º ,
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2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos

IV – determinará ao devedor a apresentação de contas
demonstrativas

mensais

enquanto

perdurar

a

recuperação judicial, sob pena de destituição de seus
administradores;

V - ordenará a intimação eletrônica do Ministério
Público e das Fazendas Públicas federal e de todos os
Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor
tiver

estabelecimento,

a

fim

de

que

tomem

conhecimento da recuperação judicial e informem
eventuais créditos perante o devedor, para divulgação
aos demais interessados.
(...)”

Vamos analisá-las.

Nomeação do Administrador Judicial (art. 52, I)
Na decisão que defere o processamento da recuperação judicial, o juiz nomeia
o administrador judicial (art. 52, inciso I).
Conforme vimos no item anterior, o Administrador Judicial, na recuperação
judicial, dentre outras atividades, auxiliará o juiz e fiscalizará as atividades do devedor
(art. 22, inciso II).

negativas para que o devedor exerça suas atividades. Anteriormente, esse inciso
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Dispensa de Apresentação de Certidões Negativas (art.
52, II)

excepcionava a contratação com o Poder Público, motivo pelo qual a jurisprudência já
flexibilizava esse requisito. Conforme abaixo:

Em que pese o inciso II preveja uma exceção, ou seja, a empresa recuperanda
deve apresentar certidões negativas para contratar com o poder público, o STJ já
entendeu que a exigência de apresentar certidão negativa de recuperação judicial pode
ser relativizada, desde que a empresa demonstre, na fase de habilitação, que possui
viabilidade econômica (ARESP 309.867/ES).

Com a nova redação do inciso II, fica dispensada a apresentação de certidões
negativas para que o devedor exerça as suas atividades, permanecendo a proibição do
artigo 195, § 3º da Constituição Federal, que dispõe que a pessoa jurídica em débito com
o sistema da seguridade social não poderá contratar com o Poder Público nem dele
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Suspensão de Ações e Execuções contra o Devedor (art.
52, III)

Ademais, nos termos do artigo 52, inciso III, o juiz ordenará a suspensão de todas
as ações ou execuções contra o devedor. Essa suspensão é chamada de Stay Period. O
STJ já entendeu que o prazo do Stay Period é contado em dias corridos (RESP 1.699.528).

CUIDADO PARA NÃO SE CONFUNDIR!!!

Ações que demandam quantia ilíquida (art. 6º, § 1º);

(ii)

Reclamações Trabalhistas (art. 6º, § 2º);

(iii)

Créditos referidos no art. 49, §§ 3º e 4º (art. 6º, §7º-A). Ex. alienação fiduciária,
arrendamento mercantil, etc.;
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Atente para a ressalva do artigo 52, inciso III. NÃO SERÃO SUSPENSAS:

(iv)

Execuções Fiscais (art. 6º, §7º-B). STJ AgRg no RESP 1.519.405/PE: não
suspende, mas a alienação de bens deve ser submetida ao juízo da
recuperação judicial.

Com relação aos dois últimos itens, destaca-se que a Súmula STJ 480 dispõe que o
juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de
bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Não obstante, a Lei n.º
14.112/20, agora permite que o juízo da recuperação determine a suspensão de
atos de constrição que recaiam sob bens de capital essenciais à manutenção da
atividade empresarial durante o prazo de suspensão (art. 6º, §§ 7º-A e 7º-B).

O prazo do Stay Period é previsto no artigo 6º, §4º. Nos termos desse artigo, a
suspensão perdurará por 180 dias, contados do deferimento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o
devedor não haja concorrido com a suspensão do lapso temporal.
Caso, durante o prazo acima, não haja deliberação sobre o plano, os credores
poderão propor um plano alternativo (art. 6º, §4º-A). Caso os credores não apresentem
o plano alternativo após 30 dias do término do prazo, as suspensões decairão (art. 6º,
§4º-A,I).
No entanto, caso os credores apresentem o plano alternativo, o prazo de
suspensão poderá ser prorrogado por mais 180 dias ou até a assembleia geral (art. 6º,
§4º=A, II).
O juiz também ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial,
que conterá (art. 52, §1º):
I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da
recuperação judicial;
II – a relação nominal de credores, com o valor atualizado e a classificação de cada
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crédito;

III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, e para que os
credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo
devedor.

Outras Determinações (art. 52, IV e V)
Além das determinações expostas acima, o juiz:
IV – determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais
enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus
administradores;
V - ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas
federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver
estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e
informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais
interessados.

HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS

Além da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial,
o juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que conterá (art.
52, § 1º):
I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da
recuperação judicial;
II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a
classificação de cada crédito;

recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei.
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III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do

Note que é o próprio devedor quem indica seus credores na petição inicial (art.
51, inciso III). Todavia, essa lista pode possuir erros. O devedor pode ter deixado de
incluir credores. Assim, deve-se seguir o rito do artigo 7º da Lei 11.101/05:

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo
administrador judicial, com base nos livros contábeis e
documentos comerciais e fiscais do devedor e nos
documentos que lhe forem apresentados pelos
credores, podendo contar com o auxílio de profissionais
ou empresas especializadas.
§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º , ou no
parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao
administrador judicial suas habilitações ou suas
divergências quanto aos créditos relacionados.
§ 2º O administrador judicial, com base nas informações
e documentos colhidos na forma do caput e do § 1º
deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de
credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado
do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o
local, o horário e o prazo comum em que as pessoas
indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos
documentos que fundamentaram a elaboração dessa
relação.

Nos termos do artigo 7º, §1º, após a publicação do edital com a lista de
devedores, estes terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador
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judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Após a apresentação das habilitações (solicitação inclusão de seu crédito) e
divergências (divergência com relação ao valor dos créditos), o administrador terá o
prazo de 45 dias para publicar uma nova relação de credores (art. 7º, §2º).
Uma vez publicada a lista, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios
ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de
credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a
legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado no prazo de 10 dias
(art. 8º). Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro-geral de
credores, a relação dos credores (art. 14).
ATENÇÃO! A jurisprudência entende que o prazo de impugnação de 10 (dez) dias
é peremptório, decorrente de norma cogente. Dessa forma, a impugnação não pode
ser apresentada após o prazo de 10 dias, salvo em “condições específicas, tais como
elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade” (RESP 1.704.201/RS, dje
24.05.2019).
A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os
documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias.
Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos, mas
terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito (Art.
13).
Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a
impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, juntando os documentos que tiverem e
indicando outras provas que reputem necessárias (art. 11). Após a manifestação do
credor, o devedor e o Comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para se manifestar
no prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 12). Por último, o administrador judicial será
intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de 5 (cinco) dias (art. 12, parágrafo
único). Após todas as manifestações, o juiz proferirá decisão, da qual caberá agravo de
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instrumento (art. 17).

O credor que não apresentou habilitação de seus créditos no prazo de 15 dias
previsto no artigo 7º, §1º da Lei nº 11.101/05, terá sua habilitação ou divergência
considerada como retardatária (art. 10).
Se a habilitação for apresentada antes da homologação do quadro geral de
credores, será recebida e processada como impugnação (art. 10, §5º).
Se a habilitação for apresentada após a homologação do quadro geral de credores,
deverá requerer a retificação do quadro geral de credores para inclusão de seu crédito
por meio de ação própria, sujeita ao procedimento ordinário do CPC (art. 10, § 6º).

Após a definição dos incidentes acima, caberá ao administrador judicial
consolidar o quadro geral de credores, o qual será homologado pelo juiz (art. 19).
O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do
Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência,
por meio de procedimento ordinário, pedir a exclusão, outra classificação ou a
retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação,
fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do
crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores (art. 19).

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Apresentação do Plano de Recuperação Judicial

Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo

processamento da recuperação judicial, sob pena de
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devedor em juízo no prazo improrrogável de 60

convolação em falência, e deverá conter:
I – discriminação pormenorizada dos meios de
recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta
Lei, e seu resumo;
II – demonstração de sua viabilidade econômica; e
III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens
e ativos do devedor, subscrito por profissional
legalmente habilitado ou empresa especializada.

Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital
contendo aviso aos credores sobre o recebimento do
plano de recuperação e fixando o prazo para a
manifestação de eventuais objeções, observado o art.
55 desta Lei.

Nos termos do artigo 53 acima, da decisão que deferiu o processamento da
recuperação judicial, o devedor terá o prazo de 60 dias para apresentar o plano de
recuperação judicial, sob pena de convolação em falência.
Ou seja, se o devedor não apresentar o plano em 60 dias, será automaticamente
decretada a sua falência (art. 73, II).
Importante! Nos termos do artigo 6º-A, incluído pela Lei n.º 14.112/20, é
vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros
ou dividendos a sócios e acionistas.
Ademais, nos termos do artigo 54, deve ser dado um tratamento diferenciado
aos créditos trabalhistas:
Prazo de até 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação

do pedido de recuperação judicial (art. 54, caput). Esse prazo poderá ser
prorrogado por até 2 anos se preenchidos os seguintes requisitos,
cumulativamente: (i) apresentação de garantias julgadas suficientes pelo

30

do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data
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(i)

juiz; e (ii) aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da
legislação trabalhista e decorrentes de acidente do trabalho, na forma do
artigo 45, § 2º; e (iii) garantia da integralidade do pagamento dos créditos
trabalhistas (art. 54, §2º).
(ii)

Prazo de até 30 (trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco)
salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente
salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação
judicial.

No plano de recuperação judicial o devedor deverá apresentar as medidas que
serão realizadas na recuperação judicial. Para tanto, contará com o rol do artigo 50 da
Lei 11.101/05, que é exemplificativo.
Além das medidas previstas no artigo 50, o devedor também poderá propor a
alienação de unidades produtivas. Nesse caso, aplica-se o artigo 60 da Lei 11.101/05:

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado
envolver alienação judicial de filiais ou de unidades
produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua
realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de
qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante
nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza
tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141
desta Lei.

Note que nos termos do artigo 60 da Lei n.º 11.101/05, caso o plano de

Página

“estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do

31

recuperação judicial preveja a alienação de unidades produtivas, o objeto da alienação

devedor, inclusive as de natureza tributária”. Portanto, aquele que adquirir a unidade
produtiva não sucederá o devedor nas dívidas.

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS?
(PGE/RS-2011-FUNDATEC) QUESTÃO 50 - Assinale a alternativa correta.
A) O despacho que defere o processamento do pedido de recuperação de empresa
tem como efeito suspender as ações e as execuções contra o devedor pelo prazo de
cento e oitenta (180) dias, excetuando algumas pretensões, como as de natureza
trabalhista e as execuções fiscais, sendo que, após o decurso desse prazo, aquelas
prosseguirão mediante autorização judicial.
B) Na recuperação judicial com a aprovação do plano de recuperação pelos credores,
há a novação dos créditos submetidos a esta, a qual importa na liberação dos fiadores
que garantiam a obrigação da qual a em
presa em recuperação era a devedora principal. C) O afastamento do administrador
de sociedade limitada em sede de recuperação de empresa pode ocorrer tanto em
razão de expressa previsão do plano de recuperação como em função da dissipação
do patrimônio desta por aquele, como, por exemplo, em decorrência de desvio de
bens; contudo, é necessária ação para tanto.
D) Na recuperação extrajudicial, poderão ser convocados apenas alguns dos credores
da empresa recuperanda para participar desta, sendo que o plano daí decorrente
estará sujeito à homologação judicial, mas não obrigará aos credores trabalhistas, a
não ser que envolva a todos os créditos desta natureza e obtenha a aprovação de três
quintos (3/5) dos credores.
E) O ativo permanente da empresa em recuperação só poderá ser alienado com
autorização judicial ou se contiver previsão de venda no plano aprovado pelos
credores, pois, caso não sejam observadas quaisquer destas condições para venda
daquele tipo de bem, o negócio jurídico realizado será considerado ineficaz.
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RESPOSTA E

Aprovação do Plano de Recuperação Judicial
Apresentado o plano de recuperação judicial, os credores terão o prazo de 30
dias para apresentar objeção, contado da publicação da relação de credores de que
trata o § 2º do art. 7º (art. 55), ou da publicação do aviso de recebimento do plano (art.
55, parágrafo único).


Caso nenhum credor apresente objeção, haverá a aprovação tácita do plano de
recuperação judicial (art. 57);



Caso haja objeção ao plano, o juiz convocará a assembleia geral de credores para
deliberar sobre o plano (art. 56). A assembleia deverá ser realizada em até 150
dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Assembleia Geral de Credores
Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de
credores devem votar e devem aprovar separadamente o plano de recuperação judicial.
Nos termos do artigo 45 da Lei 11.101/05:


Credores com garantia real, e credores privilegiados, quirografários,
subordinados: a proposta deverá ser aprovada por credores que representem
mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e,
cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes (art. 45, §1º);



Credores trabalhistas e acidentários e credores enquadrados como
Microempresa ou EPP: a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos
credores presentes, independentemente do valor de seu crédito
Uma vez convocada a assembleia geral de credores para deliberar sobre o plano

de recuperação judicial, ela poderá:

do Comitê de Credores se já não estiver constituído (art. 56, § 2º);
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Aprovar o plano sem alterações. Nesse caso, poderá indicar os membros
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(i)

(ii)

Aprovar o plano com alterações. Nesse caso, deverá haver expressa
concordância do devedor, e as alterações não podem implicar diminuição
dos direitos exclusivamente dos credores ausentes (art. 56, § 3º);

(iii)

Não aprovar o plano (art. 56, §4).

Acaso o plano não seja aprovado, o administrador judicial submeterá à votação
da assembleia a concessão de prazo de 30 dias para que seja apresentado plano de
recuperação judicial pelos credores.
Caso o plano de recuperação judicial apresentado pelo administrador seja
rejeitado, e não seja apresentado outro plano pelos credores ou, caso seja apresentado,
seja rejeitado, o juiz, em regra, decretará a falência (art. 56, §8º). Há, todavia, uma
exceção: Cram Down.

CRAM DOWM
Conforme vimos acima, em regra, rejeitado o plano de recuperação judicial, será
decretada a falência do devedor (art. 56, § 8º).
Há, todavia, uma exceção, em que a recuperação judicial poderá ser concedida pelo
juiz sem a aprovação da assembleia, desde que na mesma assembleia tenha obtido
a aprovação, de forma cumulativa:
I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos
os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes;
II – a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três)
classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou,
caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo
menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei;
III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos
credores.
Há, ainda, mais um requisito que deve ser cumprido: A recuperação judicial somente

Página

credores da classe que o houver rejeitado (art. 58, §2º).
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poderá ser concedida se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os

Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia geral de credores,
o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários (art. 57). Para obter
essa certidão, o artigo 68 da Lei 11.101/05 permite o parcelamento dos créditos
tributários de empresas em recuperação judicial. Esse parcelamento, atualmente, é
regido pelo artigo 10-A da Lei n.º 10.522/2002.

CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia (ou a sua não
objeção pelos credores), o juiz concederá a recuperação judicial ao devedor (art. 58).
O artigo 59 da Lei 11.101/05 traz as consequências da concessão da recuperação
judicial:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação
dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e
todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das
garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta
Lei.
§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação
judicial constituirá título executivo judicial, nos termos
do art. 584, inciso III, do caput da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
§ 2º Contra a decisão que conceder a recuperação
judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por
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qualquer credor e pelo Ministério Público.

Note que, nos termos do artigo 59, caput, da Lei 11.101/05, a concessão da
recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o
devedor e todos os credores a ele sujeitos.
Atente para a Súmula 581 STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
A decisão que concede a recuperação é título executivo judicial (59, § 1º).
Portanto, qualquer credor poderá exigir o cumprimento judicial do plano.
Da decisão que concede a recuperação judicial cabe agravo de instrumento (59,
§ 2º).
Lembre-se que durante a recuperação judicial o devedor e seus administradores
permanecem na condução da atividade empresarial, salvo em hipóteses excepcionais,
previstas no art. 64, tais como (i) se houver indícios veementes de ter cometido crime,
ou (ii) se houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus
credores.
Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá
alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, salvo mediante
autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção
daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial (art. 66).
Com relação ao artigo 66, destaca-se que o STJ já entendia que: (i) empresas em
recuperação judicial podem celebrar contrato de factoring, independentemente de
autorização do juízo de recuperação (RESP 1.783.068-SP); e (ii) alienações de bens do
ativo permanente, nos termos do artigo 66, não precisam ser feitas em hasta pública
(RESP 1.819.057).
Por fim, dispõe o artigo 67 que os créditos decorrentes de obrigações contraídas
pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com
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fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados

Destaca-se, a nova redação do parágrafo único do artigo 67 que permite que o
plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos
sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que
continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que
tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o
tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial
futura

DO FINANCIAMENTO DO DEVEDOR E DO GRUPO
DEVEDOR DURANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Para que a recuperação judicial seja bem sucedida, é necessário que a empresa
em crise tenha acesso a financiamentos. Isso era bastante dificultado, uma vez que não
havia um arcabouço jurídico de forma a permitir financiamentos diferenciados para a
empresa em recuperação judicial.
Com o intuito de sanar essa situação, a Lei n.º 14.112/20 incluiu os artigos 69-A
a 69-F.
Assim, nos termos do artigo 69-A, durante a recuperação judicial “o juiz poderá,
depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de
financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de
bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar
as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de
ativos.”

do financiamento não pode alterar sua natureza extraconcursal, nos termos do art. 84
desta Lei, nem as garantias outorgadas pelo devedor em favor do financiador de boa-fé,
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Ademais, os artigos 69-B, 69-C e 69-D trazem segurança ao financiador, ao

caso o desembolso dos recursos já tenha sido efetivado;(art. 69-B); (ii) a possibilidade
de o juiz autorizar a constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos do
devedor em favor do financiador de devedor em recuperação judicial, dispensando a
anuência do detentor da garantia original (art. 69-C); e (iii) caso a recuperação judicial
seja convolada em falência antes da liberação integral dos valores de que trata esta
Seção, o contrato de financiamento será considerado automaticamente rescindido (art.
69-D).
Por fim, o artigo 69-E permite que qualquer pessoa realize o financiamento,
inclusive credores, familiares ou sócios, bem como forneça garantia mediante oneração
ou alienação fiduciária (art. 69-F).

DA CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E CONSOLIDAÇÃO
SUBSTANCIAL

A Lei n.º 14.112/20 incluiu os artigos 69-G a 69-L, que tratam da consolidação
processual e da consolidação substancial.
A consolidação processual, tratada nos artigos 69-G a 69-I, refere-se à situação
em que empresas de um mesmo grupo econômico pedem recuperação judicial em
litisconsórcio ativo.
Conforme o artigo 69-G, §1º, cada empresa apresentará a sua documentação
individualmente, nos termos do artigo 51. Esse artigo, está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que já determinava que cada empresa deve demonstrar,
individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 anos de exercício regular de
suas atividades (RESP 1.665.042-RS). A competência será do juízo do principal

(art. 69H). Não obstante, será garantida a independência dos devedores, ativos e
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estabelecimento entre os devedores (art. 69-G, §2º).

passivos, mediante a elaboração meios de recuperação independentes, bem como
deliberações em assembleia independentes por devedor (art. 69-I).
A consolidação processual não impede que alguns devedores obtenham a
concessão da recuperação judicial e outros tenham a falência decretada (art. 69-I, §4º).
Situação distinta é a da consolidação substancial. Nesse caso, não haverá
independência entre os devedores, de modo que seus ativos e passivos serão tratados
como sendo de um único devedor (art. 69-K). Os devedores apresentarão plano unitário,
que será submetido a uma assembleia geral de credores (art. 69-L).
A consolidação substancial somente será permitida em hipóteses especificas,
conforme dispõe o artigo 69-J:

Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional,
independentemente da realização de assembleia-geral,
autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos
dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico
que estejam em recuperação judicial sob consolidação
processual, apenas quando constatar a interconexão e a
confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de
modo que não seja possível identificar a sua titularidade
sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos,
cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2
(duas) das seguintes hipóteses:
I - existência de garantias cruzadas;
II - relação de controle ou de dependência;
III - identidade total ou parcial do quadro societário; e
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IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Uma vez proferida a decisão que concede a recuperação judicial, o devedor
permanecerá em recuperação até que se cumpram todas as obrigações previstas no
plano que se vencerem em até 2 anos após a concessão da recuperação judicial (art.
61).
Note que mesmo que haja obrigações com prazos superiores a 2 anos, tais
obrigações devem ser cumpridas, mas o devedor já não estará em recuperação judicial.
Acaso o devedor descumpra alguma obrigação dentro do prazo de 2 anos, esse
descumprimento acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 61, § 1º).
Passado o período de 2 anos, o descumprimento do plano não acarretará
automaticamente a falência, mas qualquer credor poderá requerer a execução
específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei (art. 62).
Acaso sejam cumpridas as obrigações dentro do prazo de 2 anos, o juiz decretará
por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará:
I – o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente
podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas, no prazo
de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório;
II – a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas;
III – a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, versando sobre a execução do plano de recuperação
pelo devedor;
IV – a dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador
judicial;
V – a comunicação ao Registro Público de Empresas e à Secretaria da Receita
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Federal do Brasil do Ministério da Economia para as providências cabíveis.

CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM
FALÊNCIA

Haverá casos em que a recuperação judicial não logrará êxito e, portanto, o juiz
decretará a falência. O artigo 73 dispõe sobre as hipóteses em que será decretada a
falência durante a recuperação judicial:
Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de
recuperação judicial:
I – por deliberação da assembléia-geral de credores, na
forma do art. 42 desta Lei;
II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de
recuperação no prazo do art. 53 desta Lei;
III - quando não aplicado o disposto nos §§ 4º, 5º e 6º do
art. 56 desta Lei, ou rejeitado o plano de recuperação
judicial proposto pelos credores, nos termos do § 7º do
art. 56 e do art. 58-A desta Lei;
IV – por descumprimento de qualquer obrigação
assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do
art. 61 desta Lei.
V - por descumprimento dos parcelamentos referidos no
art. 68 desta Lei ou da transação prevista no art. 10-C da
Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; e
VI - quando identificado o esvaziamento patrimonial da
devedora que implique liquidação substancial da
empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à
recuperação judicial, inclusive as Fazendas Públicas.

sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos I
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§ 1º. O disposto neste artigo não impede a decretação

ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por prática de ato
previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei.
§ 2º A hipótese prevista no inciso VI do caput deste
artigo não implicará a invalidade ou a ineficácia dos atos,
e o juiz determinará o bloqueio do produto de eventuais
alienações e a devolução ao devedor dos valores já
distribuídos, os quais ficarão à disposição do juízo.
§ 3º Considera-se substancial a liquidação quando não
forem reservados bens, direitos ou projeção de fluxo de
caixa futuro suficientes à manutenção da atividade
econômica para fins de cumprimento de suas
obrigações, facultada a realização de perícia específica
para essa finalidade.

Note que, em tese, a Fazenda Pública não poderá requerer a falência. Todavia, a
Lei n.º 14.112/20 incluiu o inciso VI a artigo 73, que dispõe o juiz decretará a falência em
caso de esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da
empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as
Fazendas Públicas.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ME E EPP

A Lei N.º 11.101/05 trouxe, nos artigos 70 a 72, um tratamento diferenciado para
a recuperação judicial da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, regidas pela LC
n.º 123/06. Trata-se do Plano de Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas
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de Pequeno Porte.

O plano é facultativo, portanto, nada impede que tais empresas se utilizem das
regras gerais de recuperação judicial vistas acima. Acaso optem pelo plano especial,
deverão fazê-lo na petição inicial (art. 70, §1º).
A vantagem do plano especial é que as condições já estão estabelecidas em lei.
São elas (art. 71):
I - abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os
previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49 (alienação fiduciária em garantia; arrendamento
mercantil, etc);
II - preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e
sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas;
II – preverá o pagamento da 1ª (primeira) parcela no prazo máximo de 180 (cento
e oitenta) dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial;
IV – estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o
administrador judicial e o Comitê de Credores, para o devedor aumentar despesas ou
contratar empregados.
Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos
habilitados na recuperação judicial (Art. 70, §2º). Ademais, o pedido de recuperação
judicial com base em plano especial não acarreta a suspensão do curso da prescrição
nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano (art. 71, parágrafo
único).
Importante!!!! Caso o devedor opte pelo pedido de recuperação judicial com
base no plano especial, não será convocada assembleia geral de credores para deliberar
sobre o plano. Isso porque, o plano já tem suas condições estabelecidas na lei.

a assembleia. Não obstante, acaso haja muitas objeções, julgará improcedente o pedido
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CUIDADO!!! Isso não significa que os credores não podem opinar. Os credores

de recuperação judicial e decretará a falência do devedor. Nesse sentido, dispõe o
artigo 72, parágrafo único:

Art. 72. Caso o devedor de que trata o art. 70 desta Lei
opte pelo pedido de recuperação judicial com base no
plano especial disciplinado nesta Seção, não será
convocada assembleia geral de credores para deliberar
sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação judicial
se atendidas as demais exigências desta Lei.
Parágrafo único. O juiz também julgará improcedente o
pedido de recuperação judicial e decretará a falência do
devedor se houver objeções, nos termos do art. 55, de
credores titulares de mais da metade de qualquer uma
das classes de créditos previstos no art. 83, computados
na forma do art. 45, todos desta Lei

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Além da recuperação judicial (que substituiu a Concordata), uma novidade da Lei
n.º 11.101/05 foi a Recuperação Extrajudicial.
A Recuperação extrajudicial permite que o devedor apresente um plano de
recuperação a seus credores. Uma vez aprovado o plano, ele, será submetido à
homologação em juízo
Note, que não se trata de negociação de dívida. Acaso o devedor queira negociar
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seus débitos de forma privada com os credores, ele é livre para fazê-lo, conforme dispõe

Art. 167. O disposto neste Capítulo não implica
impossibilidade de realização de outras modalidades de
acordo privado entre o devedor e seus credores.

No entanto, caso o devedor pretenda a homologação em juízo, deverá pleitear a
recuperação extrajudicial nos termos abaixo.

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

De acordo com o artigo 161 da Lei 11.101/05, “O devedor que preencher os
requisitos do art. 48 desta Lei poderá propor e negociar com credores plano de
recuperação extrajudicial”.
Nota-se, portanto, que para requerer a recuperação extrajudicial, o devedor deve
atender, primeiramente, aos requisitos da recuperação judicial, previstos no artigo 48,
e já analisados anteriormente, quais sejam:
(v)

exercer regularmente atividade empresarial há mais de 2 (dois) anos;

(vi)

não ser falido e, se o foi, ter suas obrigações e responsabilidades
declaradas extintas, por sentença transitada em julgado,

(vii)

não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação
judicial;

(viii)

não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio
controlador, pessoa condenada por crime falimentar.

Além dos requisitos acima, o devedor ainda deve observar os seguintes requisitos

não poderá ter pedido pendente de recuperação judicial;

(ii)

não poderá ter obtido recuperação judicial ou homologação de outro
plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 (dois) anos.
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(art. 161, §3º):

CRÉDITOS SUJEITOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

A recuperação extrajudicial não abrange todos os credores. Além dos credores já
excluídos da recuperação judicial, também não se submetem à recuperação
extrajudicial os seguintes credores (art. 161, § 1º):


Créditos de natureza tributária;



Créditos previstos no art. 49, §3º e no art. 86, inciso II;



Créditos de natureza trabalhista e por acidente do trabalho dependem de
negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional.

O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará
suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de
decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial
(art. 161, §4º).
Assim, por exclusão, estarão sujeitos à recuperação extrajudicial os seguintes

Créditos com garantia real;

(ii)

Créditos com privilégio especial;

(iii)

Créditos com privilégio geral;

(iv)

Créditos quirografários;

(v)

Créditos subordinados.

(vi)

Créditos de natureza trabalhista e por acidente do trabalho com aprovação
em negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional.
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créditos:

Em resumo:

Fazem parte do plano

Não fazem parte do plano

Credores com garantia real, privilégio Art. 49, §§ 3º e 4º e 86, inciso II
especial, privilégio geral, quirografários e Créditos de natureza tributária;
Créditos derivados da legislação do
subordinados.
trabalho ou decorrentes de acidente de
Créditos de natureza trabalhista e por trabalho.
acidente do trabalho com aprovação em
negociação coletiva com o sindicato da
respectiva categoria profissional.

Importante!!!
 O plano de recuperação extrajudicial não pode contemplar o pagamento
antecipado de dívidas nem tratamento favorável a credores que a eles não
estejam sujeitos (art. 161, § 4º);

 O plano de recuperação extrajudicial somente abrangerá créditos constituídos
até a data do pedido de homologação em juízo (art. 163, § 1º);

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO EM JUÍZO

Para homologação da recuperação extrajudicial, o devedor deverá apresentar,
em juízo, o plano de recuperação extrajudicial, juntando sua justificativa e o documento
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que contenha seus termos e condições, com as assinaturas dos credores que a ele

Nota-se, que para a homologação da recuperação extrajudicial não é necessária
a aprovação unânime dos credores. Nos termos do artigo 163, o devedor poderá,
também, requerer a homologação de plano, desde que assinado por credores que
representem mais da metade de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos.
Após a distribuição do pedido de homologação da recuperação extrajudicial ao
juízo competente, os credores não poderão desistir da adesão ao plano, salvo com a
anuência expressa dos demais signatários (art. 161, § 5º).
Recebido o pedido de recuperação extrajudicial, o juiz ordenará a publicação de
edital eletrônico, convocando todos os credores do devedor para apresentação de suas
impugnações ao plano de recuperação extrajudicial (art. 164).
Os credores possuem prazo de 30 dias para impugnar o plano de recuperação
extrajudicial, contados da publicação do edital (art. 164, § 2º). Os credores não poderão
simplesmente se opor ao plano. Poderão impugnar apenas as seguintes matérias (art.
164, § 3º):
I – não preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do art. 163 desta
Lei [ou seja, não preenchimento dos 3/5]
II – prática de qualquer dos atos previstos no inciso III do art. 94 ou do art. 130
desta Lei, ou descumprimento de requisito previsto nesta Lei [atos de falência; com
intenção de prejudicar credores]
III – descumprimento de qualquer outra exigência legal.
Caso seja apresentada alguma impugnação, será aberto o prazo de 5 (cinco) dias
para que o devedor se manifeste (art. 164, §4º). Após, o juiz decidirá no prazo de 5 dias
(art. 164, § 5º).
Indeferido o pedido de homologação da recuperação extrajudicial, não ocorrerá
a falência!!! Ressalta-se, no entanto, que com o descumprimento, devolve-se aos
credores o direito de exigir seus créditos nas condições originais, deduzidos os valores

Lei 11.101.
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efetivamente pagos (art. 165, §2º). Uma vez “devolvido o direito de exigir o crédito”, o

O devedor poderá:
(i)

Apresentar recurso de Apelação sem efeito suspensivo (art. 164, § 7º);

(ii)

Apresentar novo pedido de homologação, caso o indeferimento tenha
decorrido do descumprimento de formalidade, e esta tenha sido cumprida
(art. 164, § 8º).

Da Sentença que homologar o pedido de recuperação extrajudicial, caberá recurso
de Apelação

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS?
Na prova CEBRASPE (CESPE), para Procurador Federal, realizada em 2013, foi
considerado errada a seguinte assertiva:
Carnes da Planície S.A. processa e vende carnes congeladas no Brasil, onde detém 60%
do mercado relevante de suínos congelados, e também exporta esses produtos para
diferentes países. Não obstante ela ser companhia sólida e com ações vendidas em
bolsa de valores, Paulino dos Santos e Alice Nova, como seus administradores e
acionistas, resolveram duplicar o faturamento da sociedade, negociando a compra e
venda de dólares no mercado de câmbio futuro. Apesar de inexistir autorização nos
estatutos da sociedade para tal, assim o fizeram sem consultar os demais órgãos da
companhia e os agentes reguladores competentes. Ocorre que a cotação do dólar os
surpreendeu, levando a que a situação financeira da Carnes da Planície S.A. beirasse
a insolvência.

Na hipótese de Carnes da Planície S.A. negociar recuperação extrajudicial, esse
procedimento só poderá envolver os credores que aquiescerem com o plano de
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recuperação apresentado ao juízo competente para homologação.

FALÊNCIA

CONCEITO
Analisadas as duas formas de recuperação da empresa em crise, previstas na Lei
n.º 11.101/05, passaremos ao estudo da falência.
O procedimento de falência, nada mais é, que “uma execução especial, na qual
todos os credores devem ser reunidos num único processo, para a execução conjunta do
devedor”1.
Outra característica do procedimento de falência (assim como a recuperação) é
que ela se aplica apenas ao devedor insolvente empresário (empresário individual,
EIRELI, sociedade empresária). Os devedores civis insolventes estarão sujeitos a outros
procedimentos, como o concurso de credores, por exemplo
Nota-se, portanto, que a falência é uma execução especial, na qual todos os
credores devem ser reunidos num único processo, para a execução conjunta do devedor
empresário insolvente.

LEGITIMIDADE ATIVA
Nos termos do artigo 97 da Lei n.º 11.101/05, podem requerer a falência:
I – o próprio devedor,
II – o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante;
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III – o cotista ou o acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da

1

SANTA CRUZ, André. Direito Empresarial. 2ª Ed., São Paulo: Jus Podivm, 2019, p. 307.

IV – qualquer credor.
ATENÇÃO!
Apesar de a Lei 11.101/05 se referir a “qualquer credor”, a jurisprudência entende
que a Fazenda Pública não possui legitimidade ou interesse de agir para pedir a
falência (RESP 164.389/MG)
Em compensação, a jurisprudência entende que o credor trabalhista tem
legitimidade

ativa

para

ingressar

com

pedido

de

falência

(REsp 1.544.267-DF, julgado em 23/8/2016 (Info 589).

PEDIDO DE FALÊNCIA

O pedido de falência deverá ter como fundamento um dos atos previstos no
artigo 94 da Lei n.º 11.101/05. É importante notar que não é necessária a insolvência
econômica (ou seja, que o passivo da empresa seja maior que o ativo), mas a
demonstração de uma das situações do devedor que presumirão a insolvência. Nos
termos do artigo 94, será decretada a falência do devedor nas hipóteses de:


Impontualidade Injustificada (art. 94, inciso I)

I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida
materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o

que nesse caso é necessário: (i) um título executivo; (ii) que o título tenha sido
protestado; (iii) que o título represente dívida superior a 40 salários mínimos.
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equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência.



Execução Frustrada (art. 94, inciso II)

II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não
nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal;
A hipótese do inciso II, trata-se da execução frustrada. Nesse caso, não é
necessário o protesto, tampouco um valor mínimo. Promovida a execução, o devedor
age com omissão (não paga, não deposita, não nomeia bens à penhora). Assim o credor,
com base na certidão judicial, poderá requerer a falência.



Atos de Falência (art. 94, inciso III)

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de
recuperação judicial:
a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio
ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;
b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar
pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da
totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;
c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento
de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo;
d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de
burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor;
e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar
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com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo;

f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes
para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu
domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento;
g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de
recuperação judicial.

O inciso III trata de determinados atos que, uma vez praticados pelo devedor,
serão considerados atos que presumem insolvência.

Resposta ao Pedido de Falência
Após o pedido de falência, o devedor será citado para apresentar contestação
no prazo de 10 dias. Na contestação o devedor poderá incidentalmente:
(i)

Realizar o depósito elisivo. Trata-se do depósito do valor reclamado no
pedido falimentar. Nesse caso, o processo seguirá, mas a falência não
será decretada. Caso seja julgado procedente o pedido de falência, o juiz
ordenará o levantamento do valor pelo autor (art. 98, parágrafo único);

(ii)

Requerer a recuperação judicial (art. 95).

Denegação do Pedido de Falência
Caso o pedido de falência seja denegado, a sucumbência será paga pelo autor e,
se houve depósito elisivo, será devolvido ao réu.
Ademais, nos termos do artigo 101, o juiz poderá, também, condenar o autor ao
pagamento de indenização, caso entenda que tenha havido dolo manifesto.
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Da Sentença que denega a falência cabe recurso de Apelação (art. 100).

DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA

Decisão de Decretação da Falência
A decisão que decreta a falência inicia, de fato, o processo de falência, ou seja, a
execução concursal do patrimônio do empresário devedor.
Da decisão que decreta a falência cabe recurso de Agravo de Instrumento
Art. 100. Da decisão que decreta a falência cabe agravo,
e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe
apelação.

Em que pese o disposto no artigo 100 acima, o STJ entendeu que “o ato decisório
que decreta a falência possui natureza de sentença constitutiva, pois sua prolação faz
operar a dissolução da sociedade empresária”. Assim, concluiu que é possível a
propositura de ação rescisória contra a decisão que decreta a falência (RESP
1.780.442/MG, dje 05.12.2019).
O artigo 99 da Lei 11.101/05 traz um longo rol de informações que devem constar
da decisão que decreta a falência. Dentre elas, destaca-se:
(i)

Fixação do termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo por mais de 90
(noventa) dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação
judicial ou do 1º (primeiro) protesto por falta de pagamento, excluindo-se,
para esta finalidade, os protestos que tenham sido cancelados (inciso II)
A decretação do termo legal da falência possui extrema importância. O termo

fraudulentos e, consequentemente, torná-los ineficazes. Nesse sentido, confira o artigo
129, incisos I, II e III.
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legal da falência, estabelece que o período até 90 dias anteriores à decretação (também

Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha
ou não o contratante conhecimento do estado de crise
econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção
deste fraudar credores:
I – o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo
devedor dentro do termo legal, por qualquer meio
extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto
do próprio título;
II – o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis
realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que
não seja a prevista pelo contrato;
III – a constituição de direito real de garantia, inclusive a
retenção, dentro do termo legal, tratando-se de dívida
contraída anteriormente; se os bens dados em hipoteca
forem objeto de outras posteriores, a massa falida
receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca
revogada
(...).

(ii)

ordenará ao falido que apresente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, relação
nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e
classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos,
sob pena de desobediência (inciso III)
Assim como já visto na recuperação judicial, será o devedor quem apresentará,

inicialmente, a relação de credores.

ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei (inciso
V)
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ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido,
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(iii)

Note que todas as ações e execuções são suspensas (salvo as ações que
demandam quantia ilíquida e reclamações trabalhistas). A suspensão perdurará por
todo o processo falimentar (e não apenas por 180 dias, como na recuperação judicial).

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS?
Na prova CEBRASPE (CESPE), para Procurador do Estado do Amazonas, realizada em
2016, foi considerado certa a seguinte assertiva:
Aberto um processo de falência, as ações em que se demande quantia ilíquida contra
o falido permanecerão sendo processadas no juízo original da ação.

(iv)

proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do
falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do Comitê, se
houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do
devedor se autorizada a continuação provisória nos termos do inciso XI do
caput deste artigo (inciso VI)
Mais uma vez, o intuito é evitar fraudes. Por meio desse dispositivo, proíbe-se

que o falido, sem autorização, disponha ou onere bem, que possa, futuramente,
prejudicar os credores da falência.

(v)

nomeará o administrador judicial, que desempenhará suas funções na forma
do inciso III do caput do art. 22 desta Lei sem prejuízo do disposto na alínea a
do inciso II do caput do art. 35 desta Lei (inciso IX).
No momento da decretação da falência, o juiz nomeará o administrador judicial.

Lembrando que, diferentemente da recuperação, em que o administrador auxilia o
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empresário e fiscaliza a recuperação, na falência, o administrador assume a empresa.

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS?
(PGE-AC-2017-FMP) De acordo com a Lei 11.101, de 09 dc fevereiro de 2005, que
regula a recuperação judicial; a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade
empresária, é CORRETO afirmar que são ineficazes em relação à massa falida, tenha
ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do
devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores,
a) o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo credor dentro do termo legal,
por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio
título.
b) a prática de atos a título gratuito, desde 3 (três) anos antes da decretação da
falência.
c) a renúncia à herança ou a legado, até 4 (quatro) anos antes da decretação da
falência.
d) o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal, por
qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato.
e) os atos praticados com a intenção de prejudicar devedores, provando-se o conluio
fraudulento entre o credor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo
sofrido pela massa falida.
REPOSTA D

Efeitos da Decretação da Falência
A decretação de falência possui uma série de efeitos para a empresa e para o
devedor.


Afastamento do devedor de suas atividades

Conforme vimos acima, um dos primeiros efeitos da decretação da falência será

Nos termos do artigo 75, com o afastamento do devedor:
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afastar o devedor da empresa. Nesse caso, quem assumirá a atividade empresarial será

Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do
devedor de suas atividades, visa a:
I - preservar e a otimizar a utilização produtiva dos bens,
dos ativos e dos recursos produtivos, inclusive os
intangíveis, da empresa;
II - permitir a liquidação célere das empresas inviáveis,
com vistas à realocação eficiente de recursos na
economia; e
III - fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio
da viabilização do retorno célere do empreendedor
falido à atividade econômica.


Instauração do Juízo Universal

Uma vez decretada a falência, será instaurado o juízo universal, de forma que todas as
ações judiciais passarão a ser de competência desse juízo. Exceção: causas trabalhistas,
fiscais e aquelas não reguladas na Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte
ativo.

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente
para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e
negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas,
fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido
figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas
no caput deste artigo, terão prosseguimento com o
administrador judicial, que deverá ser intimado para
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representar a massa falida, sob pena de nulidade do



Vencimento Antecipado das Dívidas

Uma vez decretada a falência, ocorrerá o vencimento antecipado de todas as
dívidas do empresário, uma vez que foi instaurada a execução concursal das dívidas do
empresário.
Art. 77. A decretação da falência determina o
vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos
sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com o
abatimento proporcional dos juros, e converte todos os
créditos em moeda estrangeira para a moeda do País,
pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os
efeitos desta Lei.



Inabilitação Empresarial

Uma vez decretada a falência, o empresário devedor fica inabilitado para exercer
atividade empresarial, desde a decretação até a sentença que extingue as obrigações
(art 102).
Caso seja condenado por crime falimentar, a inabilitação perdurará por até 5
anos da extinção da punibilidade, podendo cessar antes por reabilitação penal (art. 181,
§ 1º).
Art. 102. O falido fica inabilitado para exercer qualquer
atividade empresarial a partir da decretação da falência
e até a sentença que extingue suas obrigações,
respeitado o disposto no § 1º do art. 181 desta Lei.
Parágrafo único. Findo o período de inabilitação, o falido
poderá requerer ao juiz da falência que proceda à
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respectiva anotação em seu registro.

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS?
QUESTÃO 52 - Assinale a alternativa correta.
A) O contrato de compra e venda de imóvel adquirido por empresa de incorporação
civil, cuja falência foi decretada, é passível de cumprimento, pois a quebra não é causa
de rescisão contratual dos negócios jurídicos bilaterais, mesmo que exista cláusula
resolutiva a esse respeito no referido pacto.
B) As cédulas pignoratícias e as notas de crédito industrial, tendo em vista as garantias
que se encontram presentes nos referidos títulos de crédito, estão sujeitas à
classificação na ordem legal como créditos com privilégio especial.
C) O falido perde o poder de administração e disponibilidade dos bens da massa com
a decretação da falência, razão pela qual os negócios jurídicos realizados após este
termo por aquele em nome da empresa falida são ineficazes de forma absoluta.
D) O crédito referente à contribuição do empregador devido ao Instituto Nacional de
Seguridade Social é passível de ser exigido mediante ação de restituição na falência,
tratando-se aquele de extraconcursal.
E) A falência de instituições financeiras e de entidades fechadas de previdência
complementar poderá ser requerida pelo liquidante, mediante autorização do órgão
estatal competente, devido ao tipo de atividade empresarial realizado por aquelas.
RESPOSTA C



Arrecadação dos Bens do Falido

Será vista, com maiores detalhes, abaixo.

Arrecadação dos Bens do Falido
Nos termos do artigo 108 da Lei n.º11.101/08, após a assinatura do termo de

requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. Serão arrecadados todo os
bens, salvo os absolutamente impenhoráveis (art. §4º).
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compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos

Tais bens constituem a massa falida objetiva, que corresponde ao ativo detido e
será objeto de execução concursal.
Destaca-se que a Lei n.º 14.112/20 incluiu o artigo 22, inciso III, letra “j”, que
dispõe que na falência, deverá o administrador proceder à venda de todos os bens da
massa falida no prazo máximo de 180 dias, contado da data da juntada do auto de
arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada,
reconhecida por decisão judicial.
O auto de arrecadação, composto pelo inventário e pelo respectivo laudo de
avaliação dos bens, será assinado pelo administrador judicial, pelo falido ou seus
representantes e por outras pessoas que auxiliarem ou presenciarem o ato (art. 110).
Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos à considerável desvalorização ou que
sejam

de

conservação

arriscada

ou

dispendiosa,

poderão

ser

vendidos

antecipadamente, após a arrecadação e a avaliação, mediante autorização judicial,
ouvidos o Comitê e o falido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 113).
O administrador judicial poderá alugar ou celebrar outro contrato referente aos
bens da massa falida, com o objetivo de produzir renda para a massa falida, mediante
autorização do Comitê (art. 114).
ATENÇÃO!!!
O artigo 114-A, incluído pela Lei 14.112/20 prevê uma forma célere de realização da
falência, caso não sejam encontrados bens insuficientes para as despesas do processo
de falência.

Art. 114-A. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os
arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador
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judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, que, ouvido o representante do

Ministério Público, fixará, por meio de edital, o prazo de 10 (dez) dias para os
interessados se manifestarem.
§ 1º Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência, desde que
paguem a quantia necessária às despesas e aos honorários do administrador judicial,
que serão considerados despesas essenciais nos termos estabelecidos no inciso I-A do
caput do art. 84 desta Lei.
§ 2º Decorrido o prazo previsto no caput sem manifestação dos interessados, o
administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados no prazo máximo de
30 (trinta) dias, para bens móveis, e de 60 (sessenta) dias, para bens imóveis, e
apresentará o seu relatório, nos termos e para os efeitos dispostos neste artigo.
§ 3º Proferida a decisão, a falência será encerrada pelo juiz nos autos.

ATENÇÃO!!!!
Note que, os efeitos da falência dependerão da responsabilidade do
empresário/sociedade empresária falida.
Caso se trate de empresário individual ou sociedade com responsabilidade ilimitada,
a arrecadação abrangerá os bens pessoais do empresário/sócios. Veja o que dispõe o
artigo 81, caput:
Art. 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios
ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes,
que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em
relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para

individual de responsabilidade limitada, em regra o patrimônio pessoal do
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apresentar contestação, se assim o desejarem.

empresário/sócio não será atingido!!! Tais pessoas somente responderão com seu
patrimônio

pessoal

em

determinadas

hipóteses,

após

a

apuração

de

responsabilidade pessoal pela falência. Nesse sentido, dispõe o artigo 82, caput:
Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade
limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade
falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio
juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da
prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o
procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.

Ademais, a Lei n.º 14.112/20, incluiu artigo 82-A para proibir a extensão da falência
ou de seus feitos, aos sócios de responsabilidade limitada, controladores e aos
administradores da sociedade falida, salvo na hipótese de desconsideração da
personalidade jurídica:
Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no
todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos
controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida,
contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo,
sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser
decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133,
134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o
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§ 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código

Pedido de Restituição
É possível que a arrecadação atinja bens que não pertencem ao empresário/à
sociedade falida. Nesse caso, o proprietário do bem poderá formular um pedido de
restituição (art. 85):

Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo
de falência ou que se encontre em poder do devedor na
data da decretação da falência poderá pedir sua
restituição.
Parágrafo único. Também pode ser pedida a restituição
de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15
(quinze) dias anteriores ao requerimento de sua
falência, se ainda não alienada.

Note que, nos termos do artigo 85, parágrafo único, também poderá ser pedida
a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 (quinze) dias
anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada.
O artigo 86 também dispõe das hipóteses em que a restituição será feita em
dinheiro:
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:
I – se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de
restituição, hipótese em que o requerente receberá o
valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido
sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos no
valor atualizado;
II – da importância entregue ao devedor, em moeda

75, §§ 3º e 4º , da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965,
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corrente nacional, decorrente de adiantamento a

desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais
prorrogações, não exceda o previsto nas normas
específicas da autoridade competente;
III – dos valores entregues ao devedor pelo contratante
de boa-fé na hipótese de revogação ou ineficácia do
contrato, conforme disposto no art. 136 desta Lei.
Parágrafo único. As restituições de que trata este artigo
somente serão efetuadas após o pagamento previsto no
art. 151 desta Lei.
IV - às Fazendas Públicas, relativamente a tributos
passíveis de retenção na fonte, de descontos de
terceiros ou de sub-rogação e a valores recebidos pelos
agentes arrecadadores e não recolhidos aos cofres
públicos

O pedido de restituição suspende a disponibilidade da coisa até o trânsito em
julgado (art. 91). A sentença que reconhecer o direito do requerente determinará a
entrega da coisa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 88). Da sentença, cabe
recurso de Apelação (art. 90).
O requerente que tiver obtido êxito no seu pedido ressarcirá a massa falida ou a
quem tiver suportado as despesas de conservação da coisa (art. 92).

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS?
(PGE/AM-2010-FCC) 93. Podem ser objeto de pedido de restituição, nos termos da
legislação falimentar,
(A) o bem alienado fiduciariamente que esteja em posse do falido; o bem empenhado
pelo falido; e o bem objeto de arrendamento mercantil em posse do falido.

mercantil. (
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(B) os valores adiantados em razão de adiantamento de contrato de câmbio; o bem

C) o bem alienado fiduciariamente que esteja em posse do falido; a safra empenhada
pelo falido, ainda não colhida; e o bem objeto de arrendamento mercantil em posse
do falido.
(D) a safra empenhada pelo falido, ainda não colhida; o bem objeto de arrendamento
mercantil em posse do falido; e os valores adiantados em razão de adiantamento de
contrato de câmbio.
(E) o bem alienado fiduciariamente que esteja em posse do falido; o bem objeto de
arrendamento mercantil em posse do falido; e os valores adiantados em razão de
adiantamento de contrato de câmbio.
RESPOSTA E

Realização do Ativo
Após a arrecadação do ativo, será feita a realização do ativo, que consiste,
basicamente, na venda dos bens arrecadados para pagamento dos credores (art. 139).
O artigo 140 dispõe sobre a ordem de preferência de realização do ativo:

Art. 140. A alienação dos bens será realizada de uma das
seguintes formas, observada a seguinte ordem de
preferência:
I – alienação da empresa, com a venda de seus
estabelecimentos em bloco;
II – alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou
unidades produtivas isoladamente;
III – alienação em bloco dos bens que integram cada um

Página

IV – alienação dos bens individualmente considerados.

66

dos estabelecimentos do devedor;

§ 1º Se convier à realização do ativo, ou em razão de
oportunidade, podem ser adotadas mais de uma forma
de alienação.
§

2º

A

realização

do

ativo

terá

início

independentemente da formação do quadro-geral de
credores.
§ 3º A alienação da empresa terá por objeto o conjunto
de determinados bens necessários à operação rentável
da unidade de produção, que poderá compreender a
transferência de contratos específicos.
§ 4º Nas transmissões de bens alienados na forma deste
artigo que dependam de registro público, a este servirá
como título aquisitivo suficiente o mandado judicial
respectivo.

Note que, o artigo 140 traz uma ordem de preferência. Será dada preferência
para alienação da empresa, com a venda das unidades em bloco. Isso porque, o intuito,
como sempre, é preservar a empresa (e com isso, os empregos, a arrecadação fiscal, a
concorrência). Além disso, será possível, também, realizar mais de uma forma de
alienação (ex. uma parte da empresa em bloco, e outra parte somente os bens) (art.
140, § 1º).
O intuito é manter, na medida do possível, o valor do ativo. Portanto, a alienação
do ativo terá início independentemente da formação do quadro-geral de credores (art.
140, §2º). Com isso, corre-se menos risco de ver o ativo depreciar-se.
Importante lembrar que, 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

o procedimento para alienação de bens. A nova redação do artigo 142 dispõe que a
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acidentes de trabalho (art. 141, inciso II).

alienação será feita: (i) por leilão eletrônico, presencial ou híbrido; (ii) por processo
competitivo organizado promovido por agente especializado e de reputação ilibada,
cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do
ativo ou ao plano de recuperação judicial; e (v) qualquer outra modalidade, desde que
aprovada nos termos da Lei. Ademais, poderá o juiz autorizar modalidades diversas de
alienação (art. 144).
A alienação deverá ocorrer no prazo de 180 dias da lavratura do auto de
arrecadação no caso de falência (art. 142, §2º, inciso IV). E, ademais, não está sujeita à
aplicação do conceito de preço vil (art. 142, §2º, inciso V).
Desde que aprovado, nos termos do artigo 42, os credores também poderão
adjudicar os bens caso tenham interesse ou adquiri-los por meio de constituição de
sociedade, fundo ou outro veículo de investimento com a participação, se necessária,
dos atuais sócios do devedor ou de terceiros, ou mediante conversão de dívida em
capital (artigo 145). A deliberação poderá ser substituída por documento que comprove
a adesão de credores que representem 2/3 dos créditos (art. 45, §2º).
Caso seja frustrada a alienação e não havendo proposta dos credores, os bens
poderão ser considerados sem valor de mercado e destinados à doação (art. 144-A). Se
não houver interessados na doação, os bens serão devolvidos ao falido (art. 144-A,
parágrafo único).

Atos anteriores à Decretação da Falência
É possível que determinados atos tenham sido praticados na eminência da
decretação da falência, com o intuito de “fugir” dos efeitos do processo falimentar (ex.
a alienação de ativos antes da decretação).
Daí a importância de o juiz determinar o termo legal da falência (“período
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suspenso”), para que possam ser revistos os atos anteriores a falência pelo período de

Acaso se verifique determinadas condutas nesse período, tais condutas serão
presumidamente fraudulentas e, portanto, consideradas ineficazes. As condutas são
previstas no rol taxativo do artigo 129 da Lei 11.101/05. Nesse caso, portanto, a
ineficácia será declarada de oficio pelo juiz.

Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha
ou não o contratante conhecimento do estado de crise
econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção
deste fraudar credores:
I – o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo
devedor dentro do termo legal, por qualquer meio
extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto
do próprio título;
II – o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis
realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que
não seja a prevista pelo contrato;
III – a constituição de direito real de garantia, inclusive a
retenção, dentro do termo legal, tratando-se de dívida
contraída anteriormente; se os bens dados em hipoteca
forem objeto de outras posteriores, a massa falida
receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca
revogada;
IV – a prática de atos a título gratuito, desde 2 (dois)
anos antes da decretação da falência;
V – a renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois) anos
antes da decretação da falência;
VI – a venda ou transferência de estabelecimento feita

restado ao devedor bens suficientes para solver o seu
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sem o consentimento expresso ou o pagamento de

passivo, salvo se, no prazo de 30 (trinta) dias, não houver
oposição dos credores, após serem devidamente
notificados, judicialmente ou pelo oficial do registro de
títulos e documentos;
VII – os registros de direitos reais e de transferência de
propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito,
ou a averbação relativa a imóveis realizados após a
decretação da falência, salvo se tiver havido prenotação
anterior.
Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de
ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada
mediante ação própria ou incidentalmente no curso do
processo.

Acaso o ato praticado não conste do rol acima, a sua revogação dependerá de prova e,
portanto, o ato não poderá ser revogado de ofício pelo juiz. Nesse sentido, dispõe o
artigo 130:
Art. 130. São revogáveis os atos praticados com a
intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio
fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele
contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida.

Em tais hipóteses, o administrador, credor, ou Ministério Público deverá propor
Ação Revocatória no prazo de 3 anos da decretação da falência (art. 132).
A ação revocatória pode ser promovida: (i) contra todos os que figuraram no ato
ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados; (ii) contra os terceiros

incisos I e II do caput deste artigo (art. 134).
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adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor de

VERIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS
Conforme visto, nos termos do artigo 99, na decisão que decreta a falência, o juiz
determinará:
(i)

Que o falido no prazo máximo de 5 (cinco) dias, apresente relação
nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e
classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos
autos, sob pena de desobediência (art. 99, inciso II);

(ii)

explicitará o prazo para as habilitações de crédito, observado o disposto
no § 1º do art. 7º (Art. 99, inciso III).

Após a apresentação dos créditos pelo falido, o procedimento da habilitação será
conduzido pelo administrador judicial, o qual verificará os demais créditos. Os credores
terão o prazo de 15 dias para se habilitar (art. 7º, §1º). Após as habilitações, o
administrador publicará a relação de credores (art. 7º, §2º).

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo
administrador judicial, com base nos livros contábeis e
documentos comerciais e fiscais do devedor e nos
documentos que lhe forem apresentados pelos
credores, podendo contar com o auxílio de profissionais
ou empresas especializadas.
§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º , ou no
parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o

divergências quanto aos créditos relacionados.
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prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao

§ 2º O administrador judicial, com base nas informações
e documentos colhidos na forma do caput e do § 1º
deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de
credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado
do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o
local, o horário e o prazo comum em que as pessoas
indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos
documentos que fundamentaram a elaboração dessa
relação.

IMPORTANTE!
A Lei N.º 14.112/20 incluiu o artigo 7º-A para prever que, no caso de falência, será
instaurado, de ofício pelo juiz, para cada Fazenda Pública credora incidente de
classificação de crédito público:

Art. 7º-A. Na falência, após realizadas as intimações e
publicado o edital, conforme previsto, respectivamente,
no inciso XIII do caput e no § 1º do art. 99 desta Lei, o
juiz instaurará, de ofício, para cada Fazenda Pública
credora, incidente de classificação de crédito público e
determinará a sua intimação eletrônica para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao
administrador judicial ou em juízo, a depender do
momento processual, a relação completa de seus
créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos
cálculos, da classificação e das informações sobre a
situação atual.

Página

72

(...).

Uma vez publicada a lista, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios
ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de
credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a
legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado no prazo de 10 dias
(art. 8º). Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro-geral de
credores, a relação dos credores (ressalvado o disposto no artigo 7º-A) (art. 14).
A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os
documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias.
Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos, mas
terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito (Art.
13).
Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a
impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, juntando os documentos que tiverem e
indicando outras provas que reputem necessárias (art. 11). Após a manifestação do
credor, o devedor e o Comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para se manifestar
no prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 12). Por último, o administrador judicial será
intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de 5 (cinco) dias (art. 12, parágrafo
único). Após todas as manifestações, o juiz proferirá decisão, da qual caberá agravo de
instrumento (art. 17).

Habilitação Retardatária
O credor que não apresentou habilitação de seus créditos no prazo de 15 dias
previsto no artigo 7º, §1º da Lei nº 11.101/05, terá sua habilitação ou divergência
considerada como retardatária (art. 10).
Se a habilitação for apresentada antes da homologação do quadro geral de
credores, será recebida e processada como impugnação (art. 10, §5º).
Se a habilitação for apresentada após a homologação do quadro geral de credores,

IMPORTANTE! Alterações promovidas pela Lei n.º 14.112/20:
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deverá requerer a retificação do quadro geral de credores para inclusão de seu crédito

A Lei 14.112/20 criou um prazo de decadência de 3 anos para apresentação
do pedido de habilitação ou reserva de crédito, contados da data da publicação da
sentença que decretar a falência (art. 10, § 10).

Após a definição dos incidentes acima, caberá ao administrador judicial
consolidar o quadro geral de credores, o qual será homologado pelo juiz (art. 19).
O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do
Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência,
por meio de procedimento ordinário, pedir a exclusão, outra classificação ou a
retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação,
fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do
crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores (art. 19).

PAGAMENTO DOS CREDORES
Após a realização do ativo e a consolidação do quadro geral de credores, passase à fase de pagamento dos credores.
Primeiramente, serão pagos os créditos extraconcursais, mencionados no artigo
84 da Lei n.º 11.101/05, que serão pagos com precedência sobre os demais créditos da
falência.
Após, serão pagos os créditos concursais, que constam, efetivamente, do quadro
geral de credores, mencionados no artigo 83 da Lei.

serão pagos com precedência aos créditos da falência (Art. 83).
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Créditos Extraconcursais

Atente para o fato que a Lei n.º 14.112/20 alterou a lista de créditos
extraconcursais!
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e
serão pagos com precedência sobre os mencionados no
art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos:
I - (revogado);
I-A - às quantias referidas nos arts. 150 e 151 desta Lei;
[despesa

cujo

pagamento

seja

indispensável

à

administração da falência e créditos trabalhistas de
natureza salarial vencidos 3 meses antes da falência até
5 salários mínimos]
I-B - ao valor efetivamente entregue ao devedor em
recuperação judicial pelo financiador, em conformidade
com o disposto na Seção IV-A do Capítulo III desta Lei;
[financiamento do devedor durante a recuperação
judicial]
I-C - aos créditos em dinheiro objeto de restituição,
conforme previsto no art. 86 desta Lei;
I-D - às remunerações devidas ao administrador judicial
e aos seus auxiliares, aos reembolsos devidos a
membros do Comitê de Credores, e aos créditos
derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de
acidentes de trabalho relativos a serviços prestados
após a decretação da falência;
I-E - às obrigações resultantes de atos jurídicos válidos
praticados durante a recuperação judicial, nos termos
do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência;
II - às quantias fornecidas à massa falida pelos credores;

do processo de falência;
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III - às despesas com arrecadação, administração,

IV - às custas judiciais relativas às ações e às execuções
em que a massa falida tenha sido vencida
V - aos tributos relativos a fatos geradores ocorridos
após a decretação da falência, respeitada a ordem
estabelecida no art. 83 desta Lei.
§ 1º As despesas referidas no inciso I-A do caput deste
artigo serão pagas pelo administrador judicial com os
recursos disponíveis em caixa.
§ 2º O disposto neste artigo não afasta a hipótese
prevista no art. 122 desta Lei.

Créditos concursais
Realizados os pagamentos créditos extraconcursais, serão pagos os créditos
concursais, que são aqueles que constam do quadro geral de credores. O pagamento
dos créditos concursais deve obedecer a uma ordem legal, que consta do artigo 83 da
Lei n.º 11.101/05. CUIDADO! Esse artigo foi alterado pela Lei n.º 14.112/20!!!

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece
à seguinte ordem:
I - os créditos derivados da legislação trabalhista,
limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos
por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de
trabalho
II - os créditos gravados com direito real de garantia até
o limite do valor do bem gravado
III - os créditos tributários, independentemente da sua

IV – (REVOGADA)
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natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos

V – (REVOGADA)
VI – os créditos quirografários, a saber:
a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da
alienação dos bens vinculados ao seu pagamento;
c) os saldos dos créditos derivados da legislação
trabalhista que excederem o limite estabelecido no
inciso I do caput deste artigo;
VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por
infração das leis penais ou administrativas, incluídas as
multas tributárias
VIII - os créditos subordinados, a saber
a) os previstos em lei ou em contrato; e
b) os créditos dos sócios e dos administradores sem
vínculo empregatício cuja contratação não tenha
observado as condições estritamente comutativas e as
práticas de mercado
§ 1º Para os fins do inciso II do caput deste artigo, será
considerado como valor do bem objeto de garantia real
a importância efetivamente arrecadada com sua venda,
ou, no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação
do bem individualmente considerado.
§ 2º Não são oponíveis à massa os valores decorrentes
de direito de sócio ao recebimento de sua parcela do
capital social na liquidação da sociedade.
§ 3º As cláusulas penais dos contratos unilaterais não
serão atendidas se as obrigações neles estipuladas se
vencerem em virtude da falência.
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§ 4º (Revogado).

§ 5º Para os fins do disposto nesta Lei, os créditos
cedidos a qualquer título manterão sua natureza e
classificação.
§ 6º Para os fins do disposto nesta Lei, os créditos que
disponham de privilégio especial ou geral em outras
normas integrarão a classe dos créditos quirografários.

Ressalta-se, que a Lei n.º 14.112/20, excluiu da classificação dos créditos os
créditos com privilégio especial (inciso IV) e os créditos com privilégio geral (inciso V),
dispondo expressamente que tais créditos serão considerados créditos quirografários
(artigo 86, §6º).
Por fim, o artigo 83, §5º dispõe que os créditos cedidos a qualquer título
manterão sua natureza e classificação. Tal dispositivo está em consonância com a
exclusão do artigo 83, § 4º, o qual determinava que os créditos trabalhistas cedidos a
terceiros eram considerados quirografários. Dessa forma, a partir da vigência da Lei
14.112/20, os créditos trabalhistas cedidos, bem como quaisquer outros créditos
cedidos, manterão sua natureza de classificação.

ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA

Realizados os pagamentos, conforme o quadro geral de credores, caberá ao
administrador judicial prestar contas ao juiz no prazo de 30 dias (art. 154).
O juiz ordenará a publicação de aviso de que as contas foram entregues e se
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encontram à disposição dos interessados, que poderão apresentar Impugnação no

Público para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias (art. 154, §3º). Após, o juiz julgará
as contas por sentença (art. 154, §4º).
A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas
responsabilidades, poderá determinar a indisponibilidade ou o sequestro de bens e
servirá como título executivo para indenização da massa (at. 154, §5º). Da Sentença,
caberá recurso de Apelação (art. 154, §6º).
Após o julgamento das contas, o administrador judicial deverá, ainda, apresentar
o relatório final da falência no prazo de 10 (dez) dias, indicando o valor do ativo e o do
produto de sua realização, o valor do passivo e o dos pagamentos feitos aos credores, e
especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido (Art.
155). Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença. Da
Sentença, caberá recurso de Apelação (art. 156).
O prazo prescricional relativo às obrigações do falido recomeça a correr a partir
do dia em que transitar em julgado a sentença do encerramento da falência (art. 157).

INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL

A Lei n.º 14.112/20 incluiu os artigos 167-A a 167-Y para tratar da insolvência
transnacional. A insolvência transnacional ocorre quando a empresa em crise, sujeita à
recuperação ou rumo à falência, possui unidades em diversos países e, portanto, estará
sujeita a diferentes jurisdições.
Segundo André Santa Cruz, nesse caso, “é fundamental que o ordenamento
jurídico do país onde tramita o processo de falência/recuperação principal (Center of
Main Interests – COMI) possua mecanismos eficientes e céleres de cooperação

11.101/05], em sua redação original não tratou dessa importante questão, o que sempre
dificultou a cooperação entre juízos brasileiros e juízos estrangeiros em processos
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jurisdicional internacional, a fim de facilitar, por exemplo, a recuperação de ativos.

concursais. Para corrigir esse problema, a reforma da LFRE introduziu nela os arts. 167A a 167-Y, que incorporam em nossa legislação falimentar, com alguns ajustes, as regras
da referida Lei modelo”2.
As regras sobre insolvência internacional aplicam-se nas hipóteses do art. 167-C:
Art. 167-C. As disposições deste Capítulo aplicam-se aos
casos em que
I - autoridade estrangeira ou representante estrangeiro
solicita assistência no Brasil para um processo
estrangeiro;
II - assistência relacionada a um processo disciplinado
por esta Lei é pleiteada em um país estrangeiro;
III - processo estrangeiro e processo disciplinado por
esta Lei relativos ao mesmo devedor estão em curso
simultaneamente; ou
IV - credores ou outras partes interessadas, de outro
país, têm interesse em requerer a abertura de um
processo disciplinado por esta Lei, ou dele participar.

O juízo do local do principal estabelecimento do devedor no Brasil é o
competente para o reconhecimento de processo estrangeiro e para a cooperação com
a autoridade estrangeira (art. 167-D).
Nos termos do artigo 167-E, o devedor na recuperação judicial e extrajudicial e
o administrador na falência são autorizados a atuar em outros países,
independentemente de decisão judicial, na qualidade de representante do processo
brasileiro, desde que essa providência seja permitida pela lei do país em que tramitem

Página

estrangeiro postule diretamente ao juiz brasileiro.

80

os processos estrangeiros. O artigo 167-F também permite que o representante

2

SANTA CRUZ, André. Direito Empresarial. 4ª ed., Salvador: Jus Podivm, 2021, p. 294.

Ademais, o juiz deverá cooperar diretamente ou por meio do administrador
judicial, na máxima extensão possível, com a autoridade estrangeira ou com
representantes estrangeiros (art.167-P)
Após o reconhecimento de um processo estrangeiro principal, somente se
iniciará no Brasil um processo de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou
de falência se o devedor possuir bens ou estabelecimento no País. Os efeitos do
processo ajuizado no Brasil devem restringir-se aos bens e ao estabelecimento do
devedor localizados no Brasil e podem estender-se a outros, desde que esta medida seja
necessária para a cooperação e a coordenação com o processo estrangeiro principal (art.
167-R). Não obstante, o processo de falência transnacional principal somente poderá
ser finalizado após o encerramento dos processos não principais ou após a constatação
de que, nesses últimos, não haja ativo líquido remanescente (art. 167-X).

EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO
O encerramento da falência não implica, automaticamente, a extinção das
obrigações do falido. Para extinção das obrigações, deve-se respeitar o disposto no
artigo 158 da Lei 11.101/05. Atente que esse artigo foi alterado pela Lei n.º 14.112/20:

Art. 158. Extingue as obrigações do falido:
I – o pagamento de todos os créditos;
II - o pagamento, após realizado todo o ativo, de mais de
25%

(vinte

e

cinco

por

cento)

dos

créditos

quirografários, facultado ao falido o depósito da quantia
necessária para atingir a referida porcentagem se para

III – (revogado)
IV – (revogado)
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isso não tiver sido suficiente a integral liquidação do

V - o decurso do prazo de 3 (três) anos, contado da
decretação da falência, ressalvada a utilização dos bens
arrecadados anteriormente, que serão destinados à
liquidação para a satisfação dos credores habilitados ou
com pedido de reserva realizado;
VI - o encerramento da falência nos termos dos arts.
114-A ou 156 desta Lei.

Configurada uma das hipóteses acima, o devedor poderá requerer o juízo da
falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença (art. 159).
Atenção! Nos termos do artigo 159-A, incluído pela Lei n.º 14.112/20, somente
será permitida a proposição de ação rescisória da sentença que declarar a extinção das
obrigações do falido, no caso de sonegação de bens, direitos ou rendimentos anteriores
à data do requerimento:

Art. 159-A. A sentença que declarar extintas as
obrigações do falido, nos termos do art. 159 desta Lei,
somente poderá ser rescindida por ação rescisória, na
forma prevista na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), a pedido de qualquer credor,
caso se verifique que o falido tenha sonegado bens,
direitos ou rendimentos de qualquer espécie anteriores
à data do requerimento a que se refere o art. 159 desta
Lei.
Parágrafo único. O direito à rescisão de que trata o caput
deste artigo extinguir-se-á no prazo de 2 (dois) anos,
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contado da data do trânsito em julgado da sentença de

Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos termos desta Lei, o sócio de
responsabilidade ilimitada também poderá requerer que seja declarada por sentença a
extinção de suas obrigações na falência (art. 160).
............................................................................................................................................
Queridos amigos, hoje terminamos a aula 05: Recuperação e Falência. Espero que
tenham gostado!
Nossa próxima e última aula será Propriedade Industrial (aula 06).
Um grande beijo e lembrem-se “Força, foco e fé”!!
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