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ROL DE CATEGORIAS 

Rol das categorias1 que o Autor considera estratégicas à 

compreensão do seu trabalho, com seus respectivos conceitos operacionais2. 

Administrador judicial 

“O administrador judicial (que pode ser pessoa física ou jurídica) é o agente 

auxiliar do Juiz, que, em nome próprio (portanto, com responsabilidade), deve 

cumprir com as funções cometidas pela lei. Além de auxiliar o Juiz na 

administração da falência, o administrador judicial é o representante da comunhão 

de interesses dos credores (massa falida subjetiva), na falência. Exclusivamente 

para os fins penais, o administrador judicial é considerado funcionário público. 

Para os demais efeitos, no plano dos direitos civil e administrativo, ele é agente 

externo colaborador da justiça, da pessoal e direta confiança do juiz que o investiu 

na função3”.  

Comitê de Credores 

“Mesmo sendo facultativa, a constituição do Comitê de Credores é uma das 

principais inovações introduzidas pelo legislador, que certamente uma 

participação mais ativa dos credores nos processos de recuperação judicial e 

falência. Na defesa de seu interesse maior, que é exatamente o recebimento do 

crédito, o credor poderá acompanhar mais de perto as atividades do devedor, a 

administração por ele desenvolvida, a efetiva utilização dos recursos financeiros e 

o cumprimento do plano de recuperação por ele proposto4”.  

 

                                            
1 Para Luis César Pasold: Categoria é a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à 

expressão de uma idéia.  
2 Para Luis César Pasold, conceito operacional vem a ser: Conceito operacional é uma definição 

para uma palavra e/ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos 
das idéias que expomos.  

3 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.58. 
. 
4 BERTASI, Maria Odete Duque. Administrador judicial comitê e assembléia de credores na 

Lei de recuperação de empresas e falência, p. 131.  



 

 

vii 

 

Empresa 

“Conceitua-se empresa como sendo atividade, cuja marca essencial é a obtenção 

de lucros com o oferecimento ao mercado de bens ou serviços, gerados estes 

mediante a organização dos fatores de produção (força de trabalho, matéria 

prima, capital e tecnologia). Esse modo de conceituar empresa, em torno de uma 

peculiar atividade, embora não seja totalmente isento de imprecisões, é corrente 

hoje em dia entre os doutrinadores5”. 

Empresário  

“Empresário é definido na lei como profissional exercente de “atividade econômica 

organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços” (CC, art. 966). 

Destacam-se da definição as noções de profissionalismo, atividade econômica 

organizada e produção ou circulação de bens ou serviços6”.  

Falência  

“A falência é, assim, o processo judicial de execução concursal do patrimônio do 

devedor empresário, que, normalmente, é uma pessoa jurídica revestida da forma 

de sociedade por quotas de responsabilidade limitada ou anônima7”. 

Recuperação  

“Recuperar significa readquirir, reconquistar, reaver, recobrar. A palavra traz o 

sentido de restauração. A LRE optou pela denominação recuperação de 

empresarial, precisamente para designar o restabelecimento da normalidade 

atividade econômica. Poderia ter escolhido reorganização, ou, até mesmo, 

reestruturação. Ficou mesmo com recuperação, portanto,elegendo conotação de 

procedimento destinado a restaurar a saúde econômica da empresa8”.  

                                            
5 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 
p.1. 
6 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p.6.   
7 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. 194. 
8 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas. 2 ed. São Paulo: 

Atlas, 2005, p.97. 
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Recuperação judicial 

“A recuperação judicial não se restringe à satisfação dos credores nem ao mero 

saneamento da econômico-financeiro em que se encontra a empresa destinatária. 

Alimenta a pretensão de conservar a fonte produtora e resguardar o emprego, 

ensejando a realização da função social da empresa, que, afinal de contas, é 

mandamento constitucional9”. 

Recuperação extrajudicial 

“A expressão recuperação extrajudicial pode levar à compreensão de que se trata 

de expediente que dispensa a participação jurisdicional. Não é assim. O adjetivo 

extrajudicial está relacionado não com a recuperação, cujo desenvolvimento não 

prescinde da homologação. A LRE não cogita de um procedimento administrativo 

de recuperação completamente alheio à supervisão judicial, porque esta é que 

confere a certeza e segurança aos credores e ao devedor10”.  

“Realmente, a recuperação extrajudicial é um procedimento concursal preventivo  

que contem uma fase inicial de livre contratação e uma etapa final de 

homologação judicial11”. 

 

                                            
9 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p.115. 
10 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p.115. 
11 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p.116. 
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RESUMO 

O tema proposto nesta monografia trata da nova Lei de 

falência e recuperação de empresas, uma legislação nova e mais aprimorada 

frente à realidade de nossos tempos. A intenção buscada com a presente é trazer 

a todos as bases para se iniciar um estudo sobre a referida lei, comentando as 

possíveis benésses e prejuízos que advirão com a entrada em vigor da Lei 11.101 

de 9 de fevereiro de 2005. Ressalta-se que a presente pesquisa foi elaborada no 

decorrer da entrada em vigor da referida Lei, e que por este motivo, se viu um 

pouco prejudicado pela pouca disponibilidade de material bibliográfico. 0s 

comentários ficaram restritos ao conteúdo da Lei, a alguns doutrinadores, sendo 

que, tais idéias dos doutrinadores ainda devem vir a ser confirmadas, ou seja, por 

se tratar de lei nova, e que reformula e muito a antiga Lei de falências e 

concordata, falta como material a prática da atual legislação, só assim saberá se 

realmente esta legislação alcançará o fim pretendido. A antiga lei de falência e 

concordata, o Decreto – Lei 7.661 de 21 de junho de 1945, estava 

demasiadamente desatualizada, não mais dava a celeridade e eficiência buscada 

hoje em nossos tribunais, frente ao mundo moderno necessitava esta legislação 

de uma reestruturação, e aconteceu, com a entrada em vigor da nova Lei de 

falências e recuperação de empresas, o surgimento de novos institutos, tais como 

a recuperação judicial e extrajudicial de empresas, e até mesmo a recuperação de 

microempresas e empresa de pequeno porte. Com a entrada em vigor do instituto 

da recuperação judicial e extrajudicial da empresa, percebe-se a preocupação do 

legislador em proteger o lado social, da massa, dos empregados, aqueles que 

dão o suor pelo desenvolvimento da empresa, que são os maiores prejudicados 

quando há uma quebra, falência, ou outra possibilidade qualquer. Saem 

ganhando também os credores, os quais com a possibilidade de reerguimento da 

empresa, tem maior possibilidade de receber o que lhes é de direito, até mesmo, 

no valor total de seu crédito. 

 

 



INTRODUÇÃO 

A presente Monografia trata da nova Lei de falências, 

voltado para o novo instituto da recuperação judicial e extrajudicial de empresas e 

suas implicações sociais. 

 O seu objetivo é demonstrar na Lei 11.101 de 9 de fevereiro 

de 2005, os princípios por ela adotados, suas modalidades, requisitos, 

competências, sujeitos, enfim, como irá funcionar o instituto da recuperação 

judicial e extrajudicial das empresas, e seus reflexos sociais. 

 Para tanto, principia–se, no capítulo 1, tratando de iniciar a 

apresentação com breve histórico da legislação falimentar no Brasil, até o 

surgimento da Lei 7661/45, ou seja da antiga lei de falência. Discorre-se também 

sobre os princípios desta lei, seu objetivo, sujeitos ativos e passivos, seus 

conceitos e requisitos, e também algum comentário sobre o instituto da 

concordata. Já ainda neste capitulo inicia-se o estudo da nova lei de falência e 

recuperação de empresas, Lei n° 11.101 de 09 de fevereiro de 2005, tendo em 

vista seus princípios, como também seus sujeitos ativos e passivos, e a nova 

figura do comitê de credores e do administrador judicial. 

No capítulo segundo, trata sobre o instituto da recuperação 

judicial na lei 11.101 de 09 de fevereiro de 2005. Os conceitos e objetivos da 

recuperação judicial, e a legitimidade para o pedido de recuperação judicial, quais 

os créditos sujeitos e não sujeitos a recuperação judicial, quais os meios de 

recuperação judicial com seus requisitos, as conseqüências para o cumprimento 

do prazo do plano de recuperação judicial, e sobre o plano especial de 

recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. 

O Capítulo Terceiro trata-se do instituto da recuperação 

extrajudicial diante da lei 11.101 de 09 de fevereiro de 2005. Os conceitos e 

objetivos da recuperação extrajudicial e seus requisitos, início dos efeitos do 

plano de recuperação extrajudicial, os créditos inadmitidos no plano de 

recuperação extrajudicial, documentos necessários ao plano de recuperação 
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extrajudicial, e as opiniões acerca da lei 11.101/2005, doravante chamadas Nova 

Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 

O presente relatório de pesquisa se encerra com as 

considerações finais, nas quais apresentam-se pontos conclusivos destacados, 

seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre a nova 

Lei de falências e recuperação de empresas. 

Para a presente monografia foram levantadas as seguintes 

perguntas: 

- Quais os princípios que envolvem a nova legislação 

falimentar no Brasil? 

- Quais os conceitos dos institutos da Recuperação Judicial 

e Extrajudicial de Empresas, diante da nova legislação falimentar? 

- Quais os principais efeitos sociais dos institutos da 

recuperação judicial e extrajudicial de empresas? 

 Como hipóteses as perguntas temos: 

Quanto à pergunta dos princípios, têm-se como hipóteses os 

princípios da preservação da empresa, separação dos conceitos de empresa e de 

empresário, recuperação das sociedades e empresários recuperáveis, retirada do 

mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis, proteção aos 

trabalhadores, redução do custo do crédito no Brasil, celeridade e eficiência dos 

processos judiciais, segurança jurídica, participação ativa dos credores, 

maximização do valor dos ativos do falido, desburocratização da recuperação de 

microempresas e empresas de pequeno porte, rigor na punição de crimes 

relacionados à falência e a recuperação. 

A outra hipótese refere-se aos conceitos dos institutos da 

recuperação, temos para o conceito de recuperação judicial de empresa, a que 

esta enfoca o lado social da medida, pois a recuperação pretende buscar a 

manutenção do emprego, conseqüentemente aos empregados dando a 
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possibilidade que por motivo de uma quebra qualquer, não venham a perder a 

fonte de renda mantenedora de suas famílias. Já a recuperação extrajudicial, 

refere-se a um procedimento concursal preventivo, que de início abre-se a 

contratação ao acordo, mas procedido de uma homologação judicial, para que 

seja válida a composição do que foi acordado. 

A terceira pergunta, tem como hipótese, no que tange aos 

efeitos sociais e demais efeitos da recuperação tanto judicial, como extrajudicial, a 

possibilidade de se ver reerguer as empresas que destes institutos vierem a se 

aproveitar, pois estes institutos revolucionam a legislação que estava em vigor, e 

começa-se a adequá-la ao mundo moderno, ao qual vivemos hoje.  

 O método utilizado na presente consiste na forma dedutiva, 

que conforme Cesar Luiz Pasold, consiste em “(...) estabelecer uma formulação 

geral e, em seguida, buscar as partes do fenômeno de modo a sustentar a 

formulação geral: (...)”12. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

técnicas, do referente, da categoria, do conceito operacional e da pesquisa 

bibliográfica.

                                            
12 PASOLD, Luiz César. Prática da pesquisa jurídica – idéias e ferramentas úteis para o 

pesquisador do direito. 1. ed. Florianópolis: OAB/SC Editora, 1999, p. 83.  



CAPÍTULO 1  

NOÇÕES GERAIS SOBRE A LEGISLAÇÃO FALIMENTAR NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

1.1  BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO FALIMENTAR NO BRASIL 

Vieram de Portugal as primeiras legislações falimentares do 

Brasil, desde a proclamação da República, como ensina Rubens Requião13. O 

Código Napoleônico de 1807, e a influência do direito francês tiveram importância 

na evolução do direito comercial brasileiro. Surgiu, então, o Código Comercial, 

que, em sua terceira parte, tratava dos comerciantes que não conseguiam cumprir 

com suas obrigações, sendo então reconhecidos como quebrados ou falidos. 

Na época do Brasil Colônia, as normas jurídicas vigentes no 

Brasil eram baseadas em formas diferentes de regramentos, geralmente oriundas 

de outros países mais desenvolvidos. Destacam-se, entre estas normas, as 

Ordenações Afonsinas, as Ordenações Manoelinas e Ordenações Filipinas. 

Assim ensina Jose Hamilton de Magalhães14:  

(...) punindo com açoite, degredo para os galés e até pela morte 
natural os mercadores falidos por fraude. Estas ordenações 
vigoraram no Brasil até a promulgação do Código Comercial de 
1850, com algumas modificações, a exemplo do alvará de 1756 
que traçou linhas delicadas para o processo de falência, tendo em 
vista o terremoto pavoroso que sofreu a cidade de Lisboa, 
trazendo em conseqüência grande desorganização para a vida do 
povo da península.  

A lei 556 de 05 de junho de 1850, ou seja, o Código 

Comercial, no título “Das Quebras”, determinava que o comerciante deveria, por 
                                            
13 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. 17. ed. 1.v. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 21. 
14 MAGALHAES, J. Hamilton de. Direito falimentar brasileiro. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, 

p.5-6.  
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obrigação, comunicar ao Tribunal do Comércio a impossibilidade de saldar suas 

obrigações mercantis. 

 Neste mesmo norte, Rubens Requião15, ao comentar sobre 

o surgimento do Código Comercial Brasileiro, relata que neste código não havia a 

concordata preventiva, mas só a suspensiva; que esta não decorria de ordem da 

justiça, mas sim internamente no âmbito pessoal da divida. Ainda, neste período, 

surgiu a chamada “moratória”, esta sim dependente de ordem judicial para ser 

decretada, mas, ambas não vingaram. Tratou-se, então, de um código que não 

estava alcançando os efeitos esperados, sendo necessária uma adequação neste 

Código, pois além de não alcançar os fins buscados, era passível de fraudes. 

Como conseqüência disso, surgiu a concordata preventiva, aprovada em Decreto-

Legislativo. 

 Mesmo após algumas mudanças, ainda sem existir no 

Brasil uma legislação segura no que tange às relações comerciais, ao 

relacionamento credor-devedor, ao cumprimento com as devidas obrigações de 

pagar, criou-se uma nova lei de falências em dezembro de 1929, através do 

Decreto n° 5.746, mas que mantinha a estrutura da lei anterior. Mesmo após 

tantas modificações, não havia uma harmonia entre a lei de falência e a realidade 

social, necessitando, urgentemente, de uma mudança que realmente viesse a 

fazer a diferença, momento em que se evoluíram as discussões em torno da 

criação de, agora sim, uma nova lei de falência, muito mais elaborada e completa. 

Foi neste momento que se originou o Decreto-Lei 7.661/4516, conforme cita 

Trajano Miranda Valverde17, o qual leciona, sobre o desenvolvimento das leis 

comerciais no Brasil até a promulgação do referido Decreto – Lei 7661, que, 

inaugura-se com a publicação do Código Comercial de 1850, e termina com o 

advento da República. Relata o autor em seguida que: “os 40 anos seguintes 

foram demasiadamente complicados, pois:  

                                            
15 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar, p. 21. 
16 Doravante chamada como Antiga Lei de Falência e Concordata. 
17 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à lei de falências: 4. ed. Rio de Janeiro: 

Revista Forense, 1999, p. 09. 
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No seu percurso até a República, foi o Código Imperial sofrendo 
algumas alterações, provadas quase todas por situações urgentes 
a resolver. Segue explanando que: Durante os quarenta anos em 
que vigorou a legislação falimentar do Código, cujo processo, por 
demasiado lento, oneroso, não satisfazia aos interesses do 
comércio, não defendia suficientemente o crédito,  críticas e 
projetos de reformas não faltaram.  

Conforme Valverde, ainda: 

O Decreto Republicano n° 917, de 24 de outubro de 1980, da 
lavra do eminente jurista Carlos de Carvalho, mudou totalmente a 
estrutura da legislação até então vigente, marcando a segunda 
fase da evolução do instituto da falência. O Decreto não veio a ser 
acreditado, A convergência de numerosos fatores, emergentes da 
situação difícil por que atravessávamos; a mudança brusca do 
sistema falimentar; a facilidade que tinham os devedores de 
afastar a decretação da falência,(...). Incorrendo assim o 
descrédito quanto a este Decreto. 

Ainda, Trajano de Miranda Valverde18, afirma que, para 

corrigir falhas do decreto 917/1890, editou-se a lei n° 859/1902, que também 

fracassou, editando-se outro Decreto, o de número 4.855/1903, expedido para 

regularizar a execução da lei. Por fim, veio à tona a Lei n° 2.024/1908. 

A Primeira Guerra Mundial foi um dos fatores que, atrelados 

às fraudes ocorridas na época, mais colaborou para mais uma alteração na lei, e 

assim, sucessivamente, houve algumas alterações, até a elaboração do decreto 

7661/45.  

Trajano de Miranda Valverde, foi convidado a elaborar um 

anteprojeto de lei de falências, publicado no Diário Oficial em 26 de janeiro de 

1940 para receber sugestões, na qual acabou resultando na criação do Decreto-

Lei n° 7.661 de 21 de Junho de 1945. 

                                            
18 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à lei de falências, p. 10. 
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Ensina Rubens Approbato Machado19: 

Editou-se o mencionado Decreto-Lei 7.661/45, fruto de um bem 
elaborado trabalho desenvolvido pelo comercialista Trajano 
Miranda Valverde. Essa norma deu relevo aos institutos da 
falência, com a previsão da continuação do negócio por parte do 
falido, e da concordata (preventiva e suspensiva), como um favor 
legal ao comerciante, desde que obedecidos os requisitos fixados 
no citado Decreto-Lei. Na falência todos os credores se sujeitam a 
seus efeitos – é o denominado (juízo universal). Na concordata, 
apenas os credores quirografários a ela se submetem. 

Traça um histórico e dá uma noção do surgimento da lei 

7661/45, o autor J. C. Sampaio de Lacerda20, no item das exposições de motivos: 

É que, elaborada a lei n. 5.746, para atender a imposição de 
diversas circunstancias fluentes na época de sua promulgação, 
circunscreveu-se a ela a solução de problemas de pormenor, 
respeitada a estruturação de princípios estabelecida pela Lei n. 
2.024. Disso deriva que o sistema falimentar vigente reflete ainda, 
salvo as pequenas modificações de 1929, as linhas mestras 
traçadas pelo legislador de 1.908, (...). Louvando-se a lei de 
falências em princípios consignados em todos esses códigos tal 
fato, por si só, demonstrava a necessidade de uma reforma que 
permitisse a coordenação da matéria falimentar com tais normas, 
fixadas naqueles diplomas.  

A lei falimentar, até entrar em vigor o Decreto 7.661/45, 

atravessou momentos difíceis. Porém, ao longo dos anos, foi se atualizando com 

Leis, Decretos, visando sempre o que seria melhor para a situação problemática 

da época em que surgiu. Regras que desbravaram o tempo, surgindo em 

Portugal, passando ainda por duas guerras mundiais, enfim, não poderia, em 

outra hipótese, obter êxito, já que o país passava por turbulências, e até mesmo o 

mundo não conseguia se estabilizar devido as grandes revoluções da época. Foi 

então que, com o surgimento do Decreto 7661/45, imponente, correto, mas que 

                                            
19 MACHADO, Rubens Approbato. Visão geral da nova Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 

que reforma o Decreto 7.661 de 21.06.1945 (Lei de falências) e cria o instituto da 
recuperação de empresa, p. 22. 

20 LACERDA, J. C. Sampaio de Lacerda. Manual de direito falimentar. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1973, p. 322. 
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com o passar dos anos, as revoluções industriais acontecidas, os crescimentos 

das indústrias e comércios no país e no exterior, também foi ficando 

desatualizado. Daí surgiu a necessidade de uma reformulação em seu texto legal, 

discutindo, então, ao longo dos anos, a criação de uma nova lei de falências, que 

resultou na criação da Lei 11.10121 de julho de 2005 (Nova Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas), lei esta que se discorrerá mais adiante. 

 

1.2 OBJETIVOS DO DECRETO-LEI N º 7.661/45.  

Em se tratando de objetivos, a lei 7.661/45, trouxe algumas 

importantes inovações que objetivaram a melhor aplicação da legislação anterior. 

Sampaio de Lacerda22 cita essas inovações: 

Trouxe a lei algumas inovações, sendo que algumas delas já 
figuravam no anteprojeto de Miranda Valverde. Dentre tais 
novidades, a lei eliminou a figura do liquidatário, escolhido que era 
pela maioria dos credores, e bem assim a concessão da 
concordata preventiva não mais ficou na dependência dos 
credores. Evitou, com isso, as célebres cabalas com os 
pagamentos extra-autos e cessões de crédito. Por outro lado, 
instaurou também a marcha paralela do processo falimentar com 
o processo criminal, na hipótese de crime falimentar, constituindo 
essa providência medida salutar (...). 

Na mesma obra de Lacerda23, no item “exposição de 

motivos”, da lei 7.661/45, vale ressaltar o intento por parte do projeto e o que 

visava com a entrada da lei em vigor: 

A elaboração do projeto, como desde o início tive oportunidade de 
afirmar a Vossa Excelência, teve por fim atualizar um instituto 
situado entre os que mais sofrem a ação do tempo. Prepará-lo 
para atender o agudo período de transposição econômica pós 
guerra – em que indústrias exclusivamente alimentadas pela 

                                            
21 Doravante chamada Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 
22 LACERDA, J. C. Sampaio de Lacerda. Manual de direito falimentar, p. 47. 
23 LACERDA, J. C. Sampaio de Lacerda. Manual de direito falimentar, p. 345. 
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guerra, comércio fictícios locais resultantes da falta de transporte, 
abusos decorrentes de insegurança financeira da época e a 
influência de uma renovação de concorrência entre os mercados, 
representam graves problemas – é evitar que excessos 
particulares sacrifiquem o plano de economia nacional.  

Destaca Rubens Requião24 que o Decreto 7.661 de 1945, 

apresentou inovações no que tange aos credores, os quais tiveram suas 

influências minoradas em face as assembléias de credores, dando-se mais 

ênfase as decisões advindas do Poder Judiciário, tendo estas peso maior de do 

que o decidido em assembléia. Ainda, houve mudança nos procedimentos da 

concordata preventiva e a suspensiva, deixando de ser concedidas por contrato, 

para ser concedida judicialmente.  

 

1.3 SUJEITOS ATIVO E PASSIVO NO DECRETO-LEI N º 7.661/45 

A situação do credor diante do devedor dá ao primeiro a 

característica de sujeito ativo. É o que ensina Waldírio Bulgarelli25:  

(...), como a relação que constrange alguém a dar, fazer, ou não 
fazer alguma coisa, põe-se, desde logo, a existência de pelo 
menos dois sujeitos colocados em situação antagônica, daí 
recebendo o nome de credor, o beneficiário (sujeito ativo) e o de 
devedor aquele que está obrigado (sujeito passivo). 

Ao se tratar de concordata, Amador Paes de Almeida26, 

entende que: 

Tal como ocorre na falência, o instituto da concordata, quer 
preventivamente, quer suspensiva, é exclusivo do devedor 
comerciante, não se estendendo ao devedor civil ou às 
sociedades civis. Continua ainda Amador Paes de Almeida: 

                                            
24 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar, p. 24. 
25 BULGARELLI Waldirio. Contratos mercantis. São Paulo: Atlas, 1997, p. 27. 
26 ALMEIDA, Amador Paes. Curso de falência e concordata, p. 384. 
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Possuem legitimidade ativa e, portanto, podem requerer 
concordata as seguintes pessoas: a) o comerciante individual; b) o 
inventariante, em se tratando de concordata do espolio; c) a 
diretoria, em se tratar de concordata de sociedade anônima em 
comandita por ações; d) o sócio gerente, nas demais espécies 
societárias, inclusive a sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada; e) o liquidante, em se tratando de sociedade em 
liquidação, já que o processo de liquidação não se constitui em 
obstáculo ao requerimento da concordata preventiva. 

José Francelino de Araújo27, de forma sucinta, se manifesta 

quanto ao sujeito passivo: 

O sujeito passivo, em Direito, é toda pessoa, física ou jurídica, que 
tenha capacidade processual. Na falência, ao contrário, o sujeito 
passivo só pode ser o comerciante. Este tomado genericamente 
como qualquer empresário, firma individual, ou sociedade que 
exerça o comércio com o fim de lucro. 

Ainda, José Francelino de Araújo28 traça um comparativo do 

sujeito passivo e do ativo, em que relata ser mais fácil distinguir o passivo, pois o 

ativo poderá ser tanto pessoa física civil, ou comerciante, pessoa jurídica, além, 

destes, as pessoas elencadas no artigo 9º da Lei 7661/45, e complementa sobre 

a autofalência: 

No processo de falência o sujeito ativo é o credor insatisfeito que 
ao requerer a falência do devedor impontual. No caso de 
autofalência, em que o devedor postula sua própria quebra, ele 
está na angularidade ativa quando requer a falência e, curioso, 
passa a angularidade passiva, após o decreto de falência. 

Desta forma, compreendem-se, como sujeito ativo, o credor, 

subtendendo-se sujeito passivo, o devedor de alguma obrigação. Na Falência e 

na Concordata, especificamente aqueles elencados pelo legislador, na forma 

anteriormente tratada.  

                                            
27 ARAÚJO, Jose Francelino De. Curso de falências e concordatas: para bacharelandos em 

direito (de acordo com os programas oficiais). Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 1996, p. 36. 
28 ARAÚJO, José Francelino De. Curso de falências e concordatas: para bacharelandos em 

direito (de acordo com os programas oficiais), p. 37. 
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1.4 FALÊNCIA NO DECRETO-LEI N º 7.661/45: CONCEITO E REQUISITOS 

Analisando primeiramente o significado da expressão 

“Falência”, para Sampaio de Lacerda, apud Ronconi29, tem o significado seguinte: 

(...), considerou a gênese etimológica do instituto falimentar como 
derivado do verbo latino (fallere), significando faltar, enganar (fallo, 
is, felli, falsum, fallere), utilizando-se a expressão (quebra) para 
significar também falência. Ensina ainda, que a falência ou quebra 
criminosa era conhecida por (bancarrota), decorrente da 
expressão italiana (banco rotto), banco quebrado, pois este 
expressão consistia num antigo costume que possuíam os 
credores, os quais quebravam o banco no qual o devedor 
negociava em praça publica. 

É de mesmo entendimento Amador Paes de Almeida30, o 

qual alude que a palavra falência vem do verbo “fallere”, pois tinha um sentido 

pejorativo significando, falsear, faltar, e Almeida cita ainda a expressão 

“bancarrota”, que entendia ser o banco quebrado, quando se dirigia a falência 

criminosa, sendo “bancarrota simplice” a menos gravosa decorrente de 

negligência e ou imprudência, e “bancarrota fraudulenta”, aquela decorrente de 

dolo ou má-fé. 

O conceito de Falência, para Rubens Requião31, no decreto 

7661/4532, tem o seguinte significado:  

A situação ruinosa do patrimônio do devedor, em condições de 
não solver suas obrigações, caracteriza a insolvência. A 
insolvência – importante é compreender – constitui um fato. 
Pertence ao domínio dos fatos econômicos no âmbito da 
empresa. O direito falimentar dele não conhece, a não ser 
quando, transpondo-se do campo fático, ingressa no terreno 

                                            
29 RONCONI, Diego Richard. Falência & recuperação de empresa: Análise da utilidade de 

ambos os institutos, Itajaí: Univali, 2002, p. 23. 
30 ALMEIDA, Amador Paes. Curso de falência e concordata, p.12. 
31 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar, p. 40. 
32 Doravante chamada Antiga Lei de Falência e Concordata. 
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jurídico. Surge, então, através do conhecimento do magistrado, de 
sua sentença declaratória, a falência, como um estado de direito. 
Esse estado de direito, ordenado e sistematizado pela lei, é o que 
entendemos, no conhecimento jurídico, por falência. 

Como pressupostos de estado de falência, têm-se: a 

qualidade de empresário comercial do devedor; a insolvência do devedor; a 

declaração judicial da falência. Cita ainda Requião 33, que: 

Sem a concorrência destes pressupostos, que variam conforme o 
sistema dotado por determinada legislação, é impossível 
juridicamente surgir o estado de falência, permanecendo apenas a 
situação econômica do estado de insolvência. E entende que 
alguns doutrinadores preferem ainda a inclusão do pressuposto da 
“pluralidade de credores” 

Não concordando com estes doutrinadores e suas teses de 

pluralidade, Rubens Requião aduz que:  

Sustentamos que a pluralidade de credores não constitui 
pressuposto necessário para a declaração de falência. Ao receber 
o juiz o pedido de falência do devedor, apresentado pelo credor, 
não lhe é dado indagar, no processo pré falencial que se instaura, 
o número de credores existentes. Por outro lado, não é conclusiva  
a verificação da existência de vários credores por ocasião de 
encerramento do prazo das declarações de créditos fixado na 
sentença pelo juiz, pois a Lei de Falências admite a apresentação 
de credores retardatários até o encerramento da falência. 

Jose da Silva Pacheco34 informa que há influência forte do 

processo executivo, pois “A falência é processo através do qual se apreende o 

patrimônio do executado, para extrair-lhe valor com que atender a execução 

coletiva universal, a que concorrem todos os credores. Falência, é execução. Se 

nem toda execução é falência, toda falência é execução, execução coletiva 

universal abrangente de todos os bens e de todos os credores”. 

                                            
33 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar, p. 41. 
34 PACHECO, José da Silva. Processo de falência e concordata. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1997, p. 19. 
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Valdo Fazzio Junior35, conceitua a falência como “um estado 

jurídico instaurado por um provimento jurisdicional, para solucionar a situação 

oriunda da insolvência do empresário, ou da sociedade empresária, tendo em 

vista o tratamento eqüitativo de seus credores”. 

José da Silva Pacheco36 define a Falência como: “O 

processo através do qual se apreende o patrimônio do executado para extrair-lhe 

valor com que atender a execução coletiva universal a que concorrem todos os 

credores”.  

Da falência compreende-se que são garantias que o 

proprietário deve dar aos credores, que receberão seus créditos, mediante alguns 

remédios jurídicos, dentre eles, a venda dos bens móveis e imóveis, dos produtos 

por ele fabricados, enfim, o pagamento não somente de forma pecuniária, mas 

também leilões, de bens, entre outros. 

 

1.5 CONCORDATA NO DECRETO-LEI N º 7.661/45: CONCEITO E ESPÉCIES 

Com a intenção de se recuperar uma empresa e resguardar 

seu futuro, criou-se o instituto da concordata, garantindo o emprego e a 

reestruturação social dos envolvidos, no momento em que o devedor resolve suas 

pendências em face de decisão judicial favorável da concordata. É de 

entendimento de Sampaio Lacerda 37:  

(...), o ato processual pelo qual o devedor propõe em Juízo melhor 
forma de pagamento a seus credores, afim de que, concedida 
pelo juiz, evite ou suspenda a falência. O instituto da concordata 
traz vantagens para o devedor porque evita a sua ruína, 
permitindo que possa ele permanecer ou voltar a suas atividades 
como homem de negócios.  Também conclui ser uma vantagem 
aos credores, ou seja: Por outro lado também, os credores 

                                            
35 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Lei de falências e concordata comentada. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2003, p. 23/24. 
36 PACHECO, José da Silva. Processo de falência e concordata, p.21. 
37 LACERDA, J. C. Sampaio de Lacerda. Manual de direito falimentar, p. 246/248. 
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aproveitam-se, pois melhores e maiores porcentagens que 
obterão na falência, sendo preferível, restabelecer o devido, 
possibilitando que ele mesmo dirija os seus negócios.  

Para Amador Paes de Almeida38 o termo Concordata se 

origina do verbo “concordar”, significando acordo, conciliação, combinação ajuste. 

E assim a entende o autor: “instituto que objetiva regularizar a situação 

econômica do devedor comerciante, evitando (concordata preventiva), ou 

suspendendo (concordata suspensiva), a falência”. 

As concordatas têm classificação como espécie em 

preventiva ou suspensiva, conforme for o pedido em Juízo, antes ou depois da 

declaração judicial, nos moldes do artigo 139 da Lei 7661/4539. A concordata 

preventiva tem como modalidades a seguinte classificação; moratória – dilatória – 

remissória – mista. 

Sobre esta classificação, Jorge Lobo40 tem entendido o 

seguinte sobre concordata preventiva: 

(...), que a concordata preventiva (muito embora defenda não ser 
a solução para os problemas enfrentados por tais concordatas, 
reguladas pelo Decreto-Lei n° 7661/45, que entende serem 
inúmeros e complexos os problemas encontrados), pode se 
apresentar sob três formas, ou seja, pela: 1) concordata 
preventiva moratória ou dilatória, na qual o devedor pode 
prorrogar o prazo de pagamento das dividas comuns ou 
quirografárias; 2 ) concordata preventiva remissória: adquirindo o 
devedor o perdão total ou parcial  das dividas comuns ou 
quirografárias; 3 ) concordata preventiva mista: obtendo o 
devedor, alem da prorrogação do prazo de pagamento de sua 
dividas comuns ou quirografárias, perdão ou remissão parcial de 
suas dividas. 

                                            
38 ALMEIDA, Amador Paes. Curso de falência e concordata, p.381. 
39 Doravante chamada Lei de Falência e Concordata. 
40 LOBO, Jorge Joaquim. Direito Concursal: Direito concursal contemporâneo, acordo pré-

concursal, concordata preventiva, concordata suspensiva, estudos de direito concursal, 
2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998 p. 43. 
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Entende, também, sobre a concordata, e o que a maioria 

dos doutrinadores defendem, que o pedido de concordata enseja a tentativa do 

devedor de requerer ao Poder Judiciário que seus credores quirografários lhe 

dêem um prazo para que posso pagar sua divida frente a eles, sem 

necessariamente quebrar a sua empresa (Concordata a prazo). Também pode 

requerer ao Poder Judiciário que seus credores recebam menos (Concordata à 

vista, ou à prazo com prazos menores). Essa dilação resulta quando bem 

realizada a solução do seu passivo quirografário, evitando assim a falência 

(Concordata Preventiva), ou mesmo suspendendo-a (Concordata Suspensiva).  

 

1.6 PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL NA LEI N º 11.101/2005 

O artigo 47 da lei 11.101/0541 estabelece a intenção do 

legislador, ao criar a referida lei, esclarecendo o porquê da gênese do instituto, no 

que tange a recuperação de empresa: 

A recuperação judicial tem por seu objetivo viabilizar a superação 
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de 
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim, 
a preservação da empresa, sua função social e o estimulo à 
atividade econômica. (Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, art, 
47). 

Andréa Martins Ramos Spinelli42, estabelece os seguintes 

objetivos da Nova Lei de Falências:  

Em face das criticas, bem como diante da evolução do direto 
falimentar, foi editada a Nova Lei de Falências, cujo principal 
escopo é o de preservar ativos tangíveis e intangíveis e 
conseqüentemente produção, emprego e renda, garantindo que 

                                            
41 Art. (47) da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, – Doravante chamada “Nova lei de falências 

e recuperação de empresas”. 
42 SPINELLI, Andréa Martins Ramos. Falência – Disposições gerais – Inovações e 

procedimento, p. 184. 
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todos os ativos continuem cumprindo suas funções econômicas e 
principalmente sociais”. E também destaca a autora os benefícios 
da nova lei, “Contudo,  indiscutíveis as benesses trazidas pela 
nova Lei de Falências, principalmente no que  se refere  à 
celeridade imposta ao processo, mediante a possibilidade de 
venda antecipada de bens, antes da elaboração do quadro geral 
de credores, desde que comprovado o perigo e o risco de prejuízo 
da massa em liquidação no caso de alienação futura ou 
dificuldade de depósito e ainda o fim das sucessões trabalhista e 
tributária na alienação da empresa. Merece igualmente destaque 
o aumento do prazo concedido para o devedor apresentar sua 
defesa, que foi majorado de 24 horas para 10 dias e ainda o 
estabelecimento de um teto de 40 salários-mínimos  que devera 
se atingido para que se possa requer a falência do devedor. 

No que se refere a objetivos da nova lei de falências, o que 

se encontra intrínseco nos termos de seus artigos, é que se busca uma maior 

celeridade, praticidade e confiança nos termos da lei. 

Waldo Fazzio Junior43, traça um comparativo da antiga lei de 

falência, e da nova Lei de falência e seus objetivos, iniciando com a antiga lei de 

falência: 

Por meio de uma sistemática processual que prestigiava a 
morosidade e condenava ao relento os créditos não públicos, e 
enfatizando o componente punitivo do concurso coletivo, a LFC 
(Lei de Falências e Concordatas) já não dava conta dos intricados 
problemas diuturnamente gerados pelos processos de concordata 
e de falência, cada vez mais complexos, burocratizados e inócuos. 
E continua o autor: 

As rápidas transformações econômicas da ultimas décadas do 
século passado modificaram substancialmente, e por diversas 
vezes, as hesitantes políticas econômicas do país, projetando um 
universo microeconômico de incertezas e ao mesmo tempo, de 
inovações. Isso é particularmente ostensivo na eclosão de 
diversos institutos contratuais, no advento de novas formas de 
garantias, no desprestígio da personificação jurídica, 

                                            
43 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas. 2 ed. São Paulo: 

Atlas, 2005, p.17/18. 
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desvinculação entre propriedade e gestão empresariais e na 
visceral mudança do papel da empresa na sociedade. A LFC não 
oferecia soluções compatíveis com o mercado, com a moderna 
compreensão do crédito, com a intervenção estatal na economia 
privada e com o fenômeno polimorfo da empresa. 

No que tange a Nova Lei de Falência, Fazzio conclui: 

Vem a LRE (Lei de Recuperação de Empresas) e dilata esses 
tímidos e frustrados horizontes, consagrando justificável 
preferência por outras estratégias legais predispostas a assegurar 
sobrevida útil as empresas viáveis em crise econômico-financeira. 
Traz como divisa a reestruturação empresarial como meio de 
proporcionar maiores possibilidades de satisfazer aos credores, 
minimizar o desemprego, fortalecer e facilitar o crédito e, em 
conseqüência, poupar o mercado dos reflexos perversos da 
insuficiência dos agentes econômicos. 

Na obra de Rubens Approbato Machado44, traz enunciado 

que no Relatório do Projeto de Lei Complementar n° 71, de 2003, destaca-se a 

enunciação de doze princípios adotados para a nova legislação falimentar e 

recuperação de empresas, cita-se todos os mesmos sob a ótica do senador 

Ramez Tebet, em seu relatório: 

1 – Preservação da Empresa: Em razão de sua função social, a 
empresa deve ser preservada sempre que possível, pois gera 
riqueza econômica e cria emprego e renda, contribuindo para o 
crescimento e o desenvolvimento social do País. Além disso, a 
extinção da empresa provoca a perda do agregado econômico 
representado pelos chamados intangíveis como nome, ponto 
comercial, reputação, marcas, clientela, rede de fornecedores, 
know-how, treinamento, perspectiva de lucro futuro, entre outros; 

2 – Separação dos conceitos de empresa e de empresário: A 
empresa é o conjunto organizado de capital e trabalho para a 
produção ou circulação de bens ou serviços. Não se deve 
confundi a empresa com a pessoa natural ou jurídica que controla. 
Assim, é possível preservar uma empresa, ainda que haja a 

                                            
44 MACHADO, Rubens Approbato. Comentários à nova lei de falências e recuperação de 

empresas, p.362 - 364. 
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falência, desde que se logre aliená-la a outro empresário ou 
sociedade que continue sua atividade em bases eficientes; 

3 – Recuperação das sociedades e empresários recuperáveis: 

Sempre que for possível a manutenção da estrutura 
organizacional ou societária, ainda que com modificações, o 
Estado deve dar instrumentos e condições para que a empresa se 
recupere, estimulando, assim, a atividade empresarial; 

4 – Retirada do mercado de sociedades ou empresários não 

recuperáveis: Caso haja problemas crônicos na atividade ou na 
administração da empresa, de modo a inviabilizar sua 
recuperação, o Estado deve promover de forma rápida e eficiente 
sua retirada do mercado, a fim de evitar a potencialização dos 
problemas e o agravamento da situação dos que negociam com 
pessoas ou sociedades com dificuldades insanáveis na condução 
do negócio; 

5 – Proteção aos trabalhadores: Os trabalhadores, por terem 
como único ou principal bem sua força de trabalho, devem ser 
protegidos, não só com precedência no recebimento de seus 
créditos na falência e na recuperação judicial, mas com 
instrumentos que, por preservarem a empresa, preservem 
também seus empregos e criem novas oportunidades para a 
grande massa de desempregados; 

6 – Redução do custo do crédito no Brasil: É necessário conferir 
segurança jurídica aos detentores de capital, com preservação 
das garantias e normas precisas sobre  ordem de classificação de 
créditos na falência, a fim de que se incentive a aplicação de 
recursos financeiros a custo menor nas atividades produtivas, com 
o objetivo de estimular o crescimento econômico;  

7 – Celeridade e eficiência dos processos judiciais: É preciso que 
as normas procedimentais na falência e na recuperação de 
empresas sejam, na medida do possível, simples, conferindo-se 
celeridade e eficiência ao processo e reduzindo-se a burocracia 
que atravanca seu curso; 

8 – Segurança jurídica: Deve-se conferir às normas relativas à 
falência, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial tanta 
clareza e precisão quanto possível, para evitar que múltiplas 
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possibilidades de interpretação tragam insegurança jurídica aos 
institutos e, assim, fique prejudicado o planejamento das 
atividades das empresas e de suas contrapartes; 

9 – Participação ativa dos credores: É desejável que os credores 
participem ativamente dos processos de falência e de 
recuperação, a fim de que, diligenciando para a defesa de seus 
interesses, em especial o recebimento de seu crédito, otimizem os 
resultados obtidos com o processo, com redução da possibilidade 
de fraude ou malversação dos recursos da empresa ou da massa 
falida;  

10 – Maximização do valor dos ativos do falido: A lei deve 
estabelecer normas e mecanismos que assegurem a obtenção do 
máximo valor possível pelos ativos do falido, evitando a 
deteorização provocada pela demora excessiva do processo e 
priorizando a venda da empresa em bloco, para evitar a perda dos 
intangíveis. Desse modo, não só se protegem os interesses dos 
credores de sociedades e empresários insolventes, que tem por 
isso sua garantia aumentada, mas também diminui-se o risco das 
transações econômicas, o que gera eficiência e aumento da 
riqueza geral; 

11 – Desburocratização da recuperação de microempresas e 

empresas de pequeno porte: A recuperação das micro e 
pequenas empresas não pode ser inviabilizada pela excessiva 
onerosidade do procedimento. Portanto, a lei deve prever, em 
paralelo às regras gerais, mecanismos mais simples e menos 
onerosos para ampliar o acesso dessas empresas à recuperação; 

12 – Rigor na punição de crimes relacionados à falência e a 

recuperação judicial: É preciso punir com severidade os crimes 
falimentares, com o objetivo de coibir as falências fraudulentas, 
em função do prejuízo social e econômico que causam. No que 
tange a recuperação judicial, a maior liberdade conferida ao 
devedor para apresentar a proposta a seus credores precisa 
necessariamente ser contrabalançada com punição rigorosa aos 
atos fraudulentos praticados para induzir os credores ou o juízo ao 
erro. 
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Destes princípios acima citados, com certeza, haverá 

divergências doutrinárias quanto ao objetivo de seu conteúdo, mas levar-se-á em 

consideração o lado social para qual fim foi destinada essa nova legislação.  

 

1.7 APLICABILIDADE DA LEI N º 11.101/2005: COMPETÊNCIA, SUJEITOS 

ATIVO E PASSIVO  

No art. 3o, da lei 11.101/200545, determina-se a competência 

do juízo local do principal estabelecimento do devedor, ou da filial de empresa 

que tenha sede no Brasil, para homologar o plano de recuperação extrajudicial, 

diferir a recuperação judicial ou decretar a falência, assim, interpreta Jose Marcelo 

Martins Proença 46: 

A simples leitura do texto legal, não obstante a nova terminologia, 
donde se ressaltam os termos decretar falência, deferir 
recuperação judicial, e homologar plano de recuperação 
extrajudicial´, mostra a inexistência de inovação no tocante à 
competência jurisdicional para a apreciação dos processos nela 
regulados.  

Fabio Ulhoa Coelho47, também comenta sobre a 

competência, o fato de não haver alteração em relação ao artigo 7° da antiga lei 

de falência, sendo as alterações são meramente redacionais. Continua, ainda, o 

autor, confirmando que a competência é do juízo do principal estabelecimento do 

devedor no Brasil, e por principal estabelecimento subentende-se: 

Não a sede estatutária ou contratual da sociedade empresária 
devedora, a que vem mencionada no respectivo ato constitutivo, 
nem o estabelecimento maior física ou administrativamente 
falando48. Principal estabelecimento, para fins de definição da 
competência ara o direito falimentar, é aquele em que se encontra 

                                            
45 Doravante chamada nova lei de falência e recuperação de empresas. 
46 PROENÇA, Jose Marcelo Martins. Disposições preliminares – Aplicação da legislação , 

competência e intervenção do Ministério Publico, p. 67. 
47 COELHO, Fabio Ulhoa. Lei de falência e de recuperação de empresa. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005, p. 27-28. 
48 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar, p. 83. 
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concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais 
importante do ponto de vista econômico.  

Continua Fabio Ulhoa Coelho: 

O Juiz do local onde se encontra tal estabelecimento é o 
competente para o processo falimentar, porque estará 
provavelmente mais próximo aos bens, à contabilidade e aos 
credores do falido. Por outro lado, se a lei reputasse competente o 
juiz da sede estatutária ou contratual, esse critério poderia 
dificultar instauração do concurso de credores, porque a 
devedora, antevendo a possibilidade de falir, poderia alterar, por 
simples ato registrário, o local a que se deveriam dirigir os 
credores para pedirem a falência dela. É claro que, existindo, 
como no caso das grandes redes de varejo, construtoras de 
atuação nacional e outros, diversos estabelecimentos igualmente 
importantes sob o ponto de vista econômico, e sendo um deles o 
da sede da devedora, este prevalece sobre os demais, na 
definição do juízo competente. 

É também para quando se tratar de sociedade estrangeira, a 

medida do maior volume de negócios, só que se levam em conta somente as 

filiais brasileiras. 

Waldo Fazzio Junior49, alude que a Lei 11.101/2005, não 

deve seguir o que o Código Civil Brasileiro dispõe em seus artigos 71 e 72 

parágrafo único, e 75 § 1º, que elencam a possibilidade de haver pluralidade de 

domicílios para definição da competência, comenta o doutrinador: 

É que, fosse acolhida a pluralidade domiciliar do Direito Civil, 
poderiam ser decretados diversos processos de insolvência do 
mesmo agente econômico, quantos fossem seus 
estabelecimentos, o que traduziria visceral contradição com a 
universalidade reclamada pelo concurso de credores.  

E conclui Waldo Fazzio Junior, o que vem a ser a verdadeira  

competência  da Nova Lei de Falência: 

                                            
49 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 66-67. 
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Todavia, em virtude das peculiaridades da segunda fase do 
processo liquidatário, ou seja, da execução coletiva, a LRE, 
adotou, no art. 3º, a competência do foro do domicílio do “principal 
estabelecimento” (principal établissement) do devedor, para a 
instauração do juízo concursal. E conclui: 

Competente para a recuperação e, bem assim, para a decretação 
e o processamento da falência é o juiz do local onde o devedor 
tem o seu principal estabelecimento. Logicamente, é 
absolutamente incompetente para a recuperação ou a falência o 
juízo do foro onde se situa estabelecimento subsidiário. 

O sujeito ativo na nova legislação falimentar vem elencado 

no artigo 97 do referido instituto, conforme entendimento de Andréa Martins de 

Ramos Spinelli 50: 

Na forma do disposto no artigo 97 da nova lei de falências, as 
pessoas legitimadas para ingressar com o pedido de falências 
são: - o próprio devedor, que poderá requerer a autofalência, 
conforme previsto nos artigos 105 a 107 da Lei 11.101/05. - o 
cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou ainda o 
inventariante, - o cotista ou o acionista do devedor, de acordo com 
a lei, ou com o ato constitutivo da sociedade, - qualquer credor. 

Verifica-se uma certa semelhança ao artigo 9º da lei 

7661/45, motivo pelo qual não se percebe a alteração no pólo ativo da demanda.  

No que tange a sujeito ativo, Fabio Ulhoa Coelho51, 

demonstra entender não ter havido mudança significativa, mas reconhece 

algumas alterações: 

Pequenas mudanças se verificam com a nova norma. A 
legitimação do cônjuge sobrevivente, herdeiros e inventariante 
não se limita mais às hipóteses não difamantes na falência, o que 
não parece ser uma inovação pertinente. Além disso, qualquer 
herdeiro atuando isoladamente – e não mais o conjunto deles – 

                                            
50 SPINELLI, Andréa Martins Ramos. Falência – Disposições gerais – Inovações e 

procedimento, p.186. 
51 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. 264. 
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está legitimado. Por fim, o credor com garantia real não precisa 
mais demonstrar sua insuficiência ou renunciar a ela para 
legitimar-se no pedido, como exigia o artigo 9°, III, b, da lei 
revogada. 

O sujeito passivo, conforme entendimento de Marcus Elidius 

Micheli de Almeida52: 

Fica estabelecido neste dispositivo quem tem legitimidade 
passiva, tanto para a recuperação como para a falência. Assim, a 
presente lei vai ao encontro da teoria da empresa adotada pelo 
Código Civil de 2002, ao estabelecer que estará sujeito a ela o 
empresário e a sociedade empresária (vide art. 966 – empresário 
e 982 – sociedade empresária do Código Civil).  

No que tange ao sujeito passivo, Andréa Martins de Ramos 

Spinelli 53, diz ser sujeitos passivos aqueles elencados no artigo 1º da lei 

11.101/05, ou seja, o próprio devedor empresário e a sociedade empresária, 

conceituados no Código Civil artigos 966 e 982. E para um complemento a autora 

ainda cita que na antiga lei de falências, poderia ser declarado falido os 

comerciantes, as sociedades comerciais e o comerciante individual, com exclusão 

das sociedades civis e das pessoas físicas.  

 

1.8 AS NOVAS FIGURAS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DO COMITÊ DE 

CREDORES 

No novo texto legal, surgiu a figura do administrador judicial, 

em substituição ao comissário da suprimida concordata, e ao sindico da falência, 

e ainda melhorados os institutos da Assembléia e do Comitê de Credores.  

                                            
52 ALMEIDA, Marcus Elidus Michelli de.  Nova lei de falências e recuperação de empresas – 

Confrontada e breves anotações. São Paulo: São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 17. 
53 SPINELLI, Andréa Martins Ramos. Falência – Disposições gerais – Inovações e 

procedimento, p.186-187. 
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Sobre este tema, Maria Odete Duque Bertasi54 aduz  que :  

O administrador judicial será nomeado pelo Juiz no momento do 
deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial. 
Sua indicação recairá sobre profissional idôneo, preferencialmente 
advogado, economista, administrador de empresas ou contador, 
ou pessoa jurídica especializada, sendo que, na ultima hipótese, 
deverá ser declarado por tempo o nome do responsável pela 
condução do processo de recuperação judicial. 

Também, neste sentido, Fabio Ulhoa Coelho 55 ensina, sobre 

o administrador judicial:  

O administrador judicial (que pode ser pessoa física ou jurídica) é 
o agente auxiliar do Juiz, que, em nome próprio (portanto, com 
responsabilidade), deve cumprir com as funções cometidas pela 
lei. Além de auxiliar o Juiz na administração da falência, o 
administrador judicial é o representante da comunhão de 
interesses dos credores (massa falida subjetiva), na falência. 
Exclusivamente para os fins penais, o administrador judicial é 
considerado funcionário público. Para os demais efeitos, no plano 
dos direitos civil e administrativo, ele é agente externo colaborador 
da justiça, da pessoal e direta confiança do juiz que o investiu na 
função.  

Além das características supra-citadas, destaca-se que o 

administrador deva ser profissional com condições técnicas com experiência.  

Fabio Ulhoa Coelho56, reconhece que o advogado não seria a pessoa mais 

capacitada para exercer a referida função, pois, na maioria dos problemas a ser 

enfrentados pelo administrador, não são jurídicos, mas sim administrativos, 

aconselhando então o doutrinador, que se contrate um advogado que acompanhe 

o administrador nos assuntos em que lhe couber. 

                                            
54 BERTASI, Maria Odete Duque. Administrador judicial comitê e assembléia de credores na 

Lei de recuperação de empresas e falência, p. 121. 
55 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. 58. 
56 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. 58. 
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Fabio Ulhoa Coelho57, traz alguma comparação com o 

extinto Decreto 7.661/45, ou seja, antiga lei de falência e concordata: 

O síndico passa a chamar-se administrador judicial. Alteram-se os 
critérios de sua remuneração e define-se que ela é extraconcursal 
(será paga antes dos credores). A autonomia do administrador 
judicial é menor que a do síndico. A definição da forma pela qual 
será feita a realização do ativo (que, na lei anterior, cabia ao 
síndico) passa a ser atribuição do Juiz. Cria-se novo órgão na 
falência (Comitê) e amplia-se a função da Assembléia de 
Credores. 

Neste mesmo norte, Maria Odete Duque Bertasi, diz que 

será nomeado o administrador pelo Juiz assim que assinar o deferimento do 

pedido de processamento da recuperação judicial, em um rol de pessoas 

capacitadas deverá ser escolhido o administrador, dentre os possíveis escolhidos, 

há o advogado, o administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica 

especializada, conforme o artigo 21 da lei 11,101, doravante chamada “Nova Lei 

de Falências”.  

O administrador pode vir a sofrer sanções. Cita, ainda, Maria 

Odete Duque Bertasi58: 

(...) o administrador judicial responde pelos prejuízos que, por dolo 
ou culpa, causar a massa falida, ao devedor ou aos credores (...). 
tratando-se de responsabilidade subjetiva, a obrigação de 
indenização somente emergirá se o lesado comprovar a culpa ou 
o dolo do agente causador do dano, no caso, o administrador 
judicial. 

Gecivaldo Vasconcelos Ferreira59, comenta sobre quem não 

pode vir a ser membro do comitê: 

                                            
57 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. XLI. 
58 BERTASI, Maria Odete Duque. Administrador judicial comitê e assembléia de credores na 

Lei de recuperação de empresas e falência, p. 124. 
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Não podem ser membros do Comitê quem, nos últimos cinco 
anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de 
membro do Comitê em falência ou recuperação judicial anterior, 
foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais 
ou teve a prestação de contas desaprovada.  Igualmente, não 
pode integrar referido órgão quem tiver relação de parentesco ou 
afinidade até o terceiro grau com o devedor, seus 
administradores, controladores ou representantes legais ou deles 
for amigo, inimigo ou dependente. 

Os mesmos impedimentos acima citados também se 

aplicam ao administrador judicial.  

Destaca-se que o Código Civil de 2002 dispõe, em seu texto 

de Lei, as sanções possíveis de ser aplicadas aos administradores. Tal 

circunstância se percebe nos artigos 1.011 e 1.016, onde, no primeiro artigo, 

submete-se o administrador, no exercício de suas funções, ao cuidado e à 

diligência que todos que administram algo que não é seu, como se assim o 

fossem. O segundo artigo refere-se à solidariedade do administrador no sentido 

de responder, solidariamente, perante a sociedade e os terceiros prejudicados, 

por culpa no desempenho de suas funções.   

O comitê de credores tem sua constituição como facultativa, 

sendo esta uma das principais inovações introduzidas pelo legislador. A sua 

criação teve influência significativa, no sentido de trazer os credores mais 

próximos das atividades realizadas pelo devedor, desde sua administração até os 

investimentos financeiros, ou, até mesmo, o cumprimento do plano de 

recuperação. 

                                                                                                                                    
59 FERREIRA, Gecivaldo Vasconcelos. Nova lei de falência e recuperação de empresas. 

Comentários sistemáticos. Primeira e Segunda Partes. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 683, 19 
maio de 2005. Disponível<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6632>. Acesso em: 02 
fev. 2006 
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Compete ao comitê de credores, segundo Maria Odete 

Duque Bertasi60, promover a fiscalização da gestão do devedor, e será constituído 

da seguinte forma:  

O Comitê de Credores será constituído em Assembléia por 
deliberação de qualquer das classes dos credores e será 
composto por um representante indicado pela classe dos credores 
trabalhistas, pela classe dos credores com direitos reais de 
garantia ou privilégios especiais, e pela classe dos credores 
quirografários. Além de 1 (um) representante por classe, também 
serão escolhidos 2 (dois) suplentes, que assumirão o cargo na 
hipótese de destituição dos respectivos titulares.  

Continua ainda a autora Maria Odete Duque Bertasi, no que 

tange à escolha dos representantes: 

No processo de escolha dos representantes de cada classe no 
Comitê de Credores, somente os respectivos membros daquela 
classe poderão votar. Contudo, a falta de indicação de 
representante por quaisquer das classes não prejudicará a 
constituição do Comitê, que poderá funcionar com numero inferior 
ao previsto e referido anteriormente, conforme expressa previsão 
do §1° do artigo 26 da Lei. 

Dentre as atribuições do Comitê de Credores, destaca  a 

autora Maria Odete Duque Bertasi61: 

Na recuperação judicial e na falência:- a fiscalização das 
atividades e exame das contas do administrador judicial; - o zelo 
pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei; - a 
obrigação de comunicar ao Juiz a violação dos direitos ou prejuízo 
aos interesses dos credores; - a manifestação nas hipóteses 
legais. Continua a autora, agora mencionando sobre somente a 
recuperação judicial: 

Na recuperação judicial: - A fiscalização da administração das 
atividades do devedor, apresentando, a cada trinta dias, relatório 

                                            
60 BERTASI, Maria Odete Duque. Administrador judicial comitê e assembléia de credores na 

Lei de recuperação de empresas e falência, p.131. 
61 BERTASI, Maria Odete Duque. Administrador judicial comitê e assembléia de credores na 

Lei de recuperação de empresas e falência, p.133. 
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de sua situação; - a fiscalização da execução do plano de 
recuperação judicial; - submeter ao Juiz, na hipótese do 
afastamento do devedor a alienação de bens do ativo 
permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem 
como atos de endividamento necessários à continuidade da 
atividade empresarial durante o período que antecede a 
aprovação do plano de recuperação judicial.  

Quanto ao quorum para deliberação, serão decididas as 

questões suscitadas por maioria consignada em livro ata. Cabe ao administrador 

judicial resolver os impasses, não o podendo fazê-lo, por qualquer motivo, pode 

vir a resolver o Juiz da causa. 

Nos próximos capítulos serão tratados, de forma mais 

específica, as nuances da Lei n º 11.101/05. 
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CAPÍTULO 2  

 O INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA LEI N º 
11.101/2005 

2.1 CONCEITO E OBJETIVOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Buscando uma recuperação para a empresa com situação 

financeira deficitária, o empresário devedor visa não sofrer as “amarguras” de ver 

seu empreendimento caminhando para a falência. Para isto, foi criado o instituto 

da recuperação judicial da empresa na Lei 11.101/2005. Esta recuperação busca 

a preservação da empresa, das pessoas com ela envolvidas, e garantindo a 

subsistência social daqueles que de forma direta ou indireta dependem da 

continuidade do seu funcionamento. 

Segundo entendimento de Lídia Valério Margazão62: 

Conquanto o sistema estruturado no Decreto Lei 7.661/45, vigente 
por mais de cinqüenta anos, sofreu severas críticas por não 
oferecer nenhuma solução para o comerciante que se encontrava 
em crise de poder se recuperar, o novo instituto trouxe 
importantes alterações, albergando interesses múltiplos – da 
empresa, empregados, credores, coletividade, interesse público e 
social – ao invés de apenas interesses do devedor e seus 
credores. O legislador brasileiro toma consciência da necessidade 
de dar tratamento diferenciado às empresas que se encontram em 
estado de crise econômico-financeira transitória, que as impedem 
de cumprir suas obrigações momentaneamente, criando 
condições plausíveis pra que elas possam superar as conjunturas 
adversas através de um processo de recuperação, em 
substituição à Concordata, porém com a diferença de que esta 
poderá também ser desenvolvida, também, de forma extrajudicial, 
deixando à escolha do devedor. 

                                            
62 MARGAZÃO, Lídia Valério. A recuperação judicial, p.76/77. 
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Gecivaldo Vasconcelos Ferreira63, ressalta entre os motivos 

basilares para criação do instituto da recuperação das empresas, a função social 

das empresas: 

A recuperação judicial é o processo que 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.  Tal conceito é extraído do 
artigo 47 da LFR, e deixa bem claro que as motivações da 
mudança da legislação falimentar, principalmente no tocante à 
criação do instituto de recuperação de empresas, estão ancoradas 
na busca de prevalência do interesse coletivo da sociedade. Não 
se quis com tais alterações (pelo menos ao que se declara) 
facilitar a vida do empresário, mas sim propiciar a preservação da 
empresa como unidade produtiva, visando os interesses da 
sociedade no tocante à preservação de empregos, produção de 
riquezas e arrecadação de tributos. 

Comenta Waldo Fazzio Junior64, sobre objetivos buscados 

pela recuperação de empresas: 

O objetivo da recuperação passa, é natural, pela  maximização 
das possibilidades dos credores ou, pelo menos, evidencia 
sensível esforço no sentido de que tais rendimento sejam 
superiores aos que, eventualmente, aqueles credores receberiam 
numa falência do devedor. Também é inegável horizonte legal à 
viabilização da empresa devedora, não para proteger seus sócios 
ou administradores, mas com o fito de conservar os empregos que 
oferece e continuar produtiva no mercado. 

Waldo Fazzio Junior65, ainda elenca sob uma perspectiva 

geral, a recuperação judicial ter por escopo:   

                                            
63 FERREIRA, Gecivaldo Vasconcelos. Nova lei de falência e recuperação de empresas. 

Comentários sistemáticos. Primeira e Segunda Partes. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 683, 19 
maio de  2005.Disponível<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6632>. Acesso em: 02 
fev. 2006. 

64 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 126. 
65 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 127. 
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Reorganizar a empresa em crise financeira; - preservar as 
oportunidades de emprego; - implementar a valorização da massa 
próxima da insolvência; - dilatar as possibilidades de negociação 
para a solução de passivo; - envolver a maior parcela possível de 
credores e empregados do devedor; - fixar os efeitos da 
desaprovação ou descumprimento do plano; - regular a conversão 
da recuperação em falência; - especificar o conteúdo mínimo e a 
justificativa do plano; - fixar os mecanismos de alteração do plano; 
- estabelece  os limites da supervisão judicial da execução do 
plano; - regulamentar o elenco de atribuições dos órgãos 
administrativos do plano. 

Em seu Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos 

sobre o Projeto de Lei 71/2003 do Senado Federal, o Senador Ramez Tebet66, 

tece seu comentário às formas de recuperação de empresas: 

Em lugar da atual concordata – um regime ao qual poucas 
empresas conseguem sobreviver e que tem com desfecho mais 
freqüente a decretação da falência – criam-se as opções da 
recuperação extrajudicial e da recuperação judicial. No primeiro 
caso, propomos um modelo em que não seja compulsória a 
participação de todos os credores e em que apenas os mais 
relevantes sejam chamados a renegociar seus créditos, de forma 
a permitir a reestruturação da empresa sem seu comprometimento 
da características, prazos e valores dos créditos, pertencentes aos 
demais credores. Na recuperação judicial, um processo mais 
formal e realizado sob o controle da Justiça, os credores devem 
formar maioria em torno de um plano de recuperação. Se o plano 
não for aprovado, aí sim caberá decretar a falência. 

Na obra de Rubens Approbato Machado67, o mesmo traz 

entendimento contrários e favoráveis ao instituto da recuperação de empresa na 

Nova Lei de Falências. Cita, por exemplo, como opinião favorável, a do senador 

Ramez Tebet sobre o projeto de Lei Complementar n. 71 de 2003, que trata da 

recuperação da empresa: 

                                            
66 MACHADO, Rubens Approbato. Comentários à nova lei de falências e recuperação de 

empresas, p.77. 
67 MACHADO, Rubens Approbato. Comentários à nova lei de falências e recuperação de 

empresas, p.28-29. 
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O desenho da recuperação judicial no PLC n. 71, de 2003, salvo 
pequenos ajustes, é adequado às necessidades das empresas 
brasileiras. Extinguindo a ineficiente concordata – que se limita a 
uma moratória de dividas do concordatário, incapaz de soerguer 
devedores em dificuldade – o projeto abre um amplo leque de 
possibilidades de reorganização e aumenta, assim, as chances de 
recuperação efetiva das empresas. O projeto também acerta ao 
apontar os credores – que participam do mercado em que está 
inserido o devedor e são, afinal, os maiores interessados no êxito 
do processo – como as pessoas indicadas para decidir acerca da 
viabilidade do plano de recuperação preparado pelo devedor. 

De um ponto de vista mais crítico, Rubens Approbato 

Machado68 utilizou do entendimento de Paulo Penalva Santos, o qual ressalta o 

estudo econômico que deve ser feito ante a possibilidade jurídica de recuperação 

da empresa:  

É fundamental que na adoção de um plano de reorganização, os 
custos com a conservação da empresa sejam inferiores aos 
custos com a liquidação. Não há duvida de que a aplicação 
generalizada do princípio da conservação da empresa, ao invés 
de diminuir, pode significar um aumento dos custos sociais.  

Paulo Penalva Santos, ainda, pontifica que: 

A apreciação da viabilidade não deve se limitar a uma análise 
meramente financeira da empresa. Este estudo não teria sentido 
senão num contexto global, considerando as reais perspectivas de 
rentabilidade da empresa. A viabilidade dependeria, em resumo, 
da resposta as seguintes indagações formuladas pelo Professor 
Paillusseau: Qual a importância em relação aos concorrentes? 
Quanto valem seus produtos e serviços no mercado? Qual a 
qualidade da sua organização de produção? Quais são os 
investimentos que devem ser feitos? Todas estas perguntas e 
outras mais é que permitem traçar ao menos um parâmetro para 
se saber se a empresa é ou não viável (...). 

                                            
68 MACHADO, Rubens Approbato. Visão geral da nova Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 

que reforma o Decreto 7.661 de 21.06.1945 (Lei de falências) e cria o instituto da 
recuperação de empresa, p. 29. 
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Entende-se pelas colocações do parágrafo anterior, que, um 

plano de recuperação econômico de uma empresa, deve-se levar em 

consideração as condições financeiras da mesma, e quais os objetivos por ela a 

ser alcançados. 

 

2.2 LEGITIMIDADE PARA O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEUS 

REQUISITOS 

Pode requerer a recuperação judicial da empresa o devedor, 

na seguinte condição, conforme Rubens Approbato Machado69: 

Esteja no exercício de sua atividade há mais de dois anos, - não 
seja falido (ou já extintas as suas obrigações), -  não  tenha, há 
menos de 5 anos, obtido a concessão de recuperação judicial; ou, 
tratando-se de micro ou pequena empresa, não tenha, há menos 
de 8 anos, obtido a concessão da recuperação judicial; e – não 
tenha sócios ou controladores condenados por crimes definidos 
na lei falimentar. 

Entende-se, portanto, que só tem legitimidade ativa para o 

processo de recuperação judicial, quem é legitimado passivo para a falência. 

Assim, então, quem corre o risco de ter sua falência decretada pode requerer a 

recuperação judicial. São exemplos de legitimados as sociedades empresárias e 

o empresário individual. 

O artigo 48 da Nova lei de Falência evidencia as pessoas 

passíveis de pleitear a recuperação judicial. Destaque para seu parágrafo único, 

que preconiza a possibilidade do pedido de recuperação ser feita pelo cônjuge 

sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. 

Julio Kahan Mandel70, leciona nos seus comentários ao 

artigo 47 da Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas, que para 

                                            
69 MACHADO, Rubens Approbato. Visão geral da nova Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 

que reforma o Decreto 7.661 de 21.06.1945 (Lei de falências) e cria o instituto da 
recuperação de empresa, p. 30. 
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requerer a recuperação judicial, o devedor deva estar exercendo regularmente o 

comércio por mais de dois anos, sendo esta uma condição que já existia na 

legislação anterior, que se entende por “regularmente”, aquela empresa 

regularmente registrada na Junta Comercial do Estado. Quanto à exigência do 

inciso segundo do referido artigo, sobre não ser falido, tece sua crítica o autor: 

Cometeu-se um grande equívoco ao copiar esta condição 
manifestada na antiga lei. Se o princípio da nova legislação é 
preservar a empresa que se mostra viável, por que impedir esta 
empresa de se beneficiar da Lei de Recuperação de Empresas 
unicamente por uma qualidade de um de seus sócios?” E 
continua: “Se a empresa impetrante tiver como sócio um falido 
(que nem poderia permanecer como sócio da empresa justamente 
por ser falido), que se delibere em assembléia e se afaste esse 
falido da empresa em recuperação (...).  

Outro requisito é não ter ao menos de cinco anos obtido 

concessão de recuperação judicial, Julio Kahan Mandel71, entende que serve este 

requisito para evitar que se torne uma panacéia, ou seja, somente o devedor 

honesto se deva valer da possibilidade de recuperação, de outra forma, não seria 

válido, mas discorda tecendo crítica no sentido de que já viu em sua vida um 

devedor honesto precisar de mais de uma concordata, e conclui: “Se os motivos 

forem justos, se a empresa for viável e se os credores anuírem, não vejo por que 

o Estado deva presumir má-fé no novo pedido e punir credores, empregados e a 

sociedade”. 

No que tange aos incisos III e IV do artigo 48, que trata de 

não ter ao menos de 8 anos obtido concessão de recuperação judicial , e não ter 

sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa 

condenada por qualquer dos crimes previstos na Nova Lei de Falências, Julio 

Kahan Mandel72 discorre no mesmo sentido já citado, ou seja, prejudica-se 

                                                                                                                                    
70 MANDEL, Julio Kahan. Nova lei de falências e recuperação de empresas anotada: Lei 

11.101, de 9 de fevereiro de 2005. São Paulo: Saraiva, 2005, p.98-99. 
71 MANDEL, Julio Kahan. Nova lei de falências e recuperação de empresas anotada: Lei 

11.101, de 9 de fevereiro de 2005, p. 99-100. 
72 MANDEL, Julio Kahan. Nova lei de falências e recuperação de empresas anotada: Lei 

11.101, de 9 de fevereiro de 2005, p. 101. 
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reiteradamente as pequenas empresas, as quais deveriam ser mais protegidas 

por esta lei, e quanto ao inciso IV, a empresa vem a ser prejudicada por pessoas 

que poderiam ser excluídas por simples deliberação. 

Discorrer-se-á, mais adiante, sobre os requisitos os quais 

estão obrigados às pessoas passiveis de pleitear a recuperação judicial. 

 
 
2.3 CRÉDITOS SUJEITOS E NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

A regra da recuperação é atingir a todos os credores 

existentes, com seus créditos existentes  na  data  do  pedido,  mesmo que ainda 

não vencidos. Os créditos existentes ao tempo da impetração do beneficio estão 

sujeitos à recuperação judicial, por determinação do artigo 49, da Lei 11.101/05: 

“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos”.  

Estão já, diretamente, excluídos os créditos dos credores, 

desde que estes créditos se constituam depois de o devedor ter em juízo feito o 

pedido de recuperação judicial. Neste sentido, Fabio Ulhoa Coelho73, comenta: 

Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais 
como a suspensão da execução, novação, ou alteração pelo 
Plano aprovado em assembléia, participação na assembléia etc.) 
aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da 
distribuição do pedido de recuperação judicial. (...). Também estão 
excluídos dos efeitos da recuperação judicial o fiduciário, o 
arrendador mercantil ou o negociante de imóvel (vendedor, 
compromitente vendedor ou titular de reserva de domínio) se 
houver cláusula de irrevogabilidade no contrato. Igualmente, os 
bancos credores por aditamento aos exportadores (ACC) não se 
sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. 

Estas exclusões variam por alguns fatores preponderantes. 

Assim, acontecendo qualquer das características citadas acima, geram a 

                                            
73 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. 131-132. 
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impossibilidade por parte do devedor conseguir recursos, créditos comerciais e 

bancários, vindo a refletir diretamente na recuperação da empresa, ou até mesmo 

para conseguir juros mais baixos. Também por estes motivos estão excluídos os 

titulares de algumas garantias reais, fiduciário, leasing, e bancos que anteciparam 

seus recursos ao exportador em função do contrato de câmbio. 

No entendimento de Gecivaldo Vasconcelos Ferreira74, não 

estão sujeitos os seguintes créditos: 

a) no qual o credor tenha a posição de credor fiduciário de bens 
móveis ou imóveis. É o caso, por exemplo, da alienação fiduciária 
em garantia, forma contratual muito utilizada em nossos dias; 

b) relativos a arrendamento mercantil (leasing); 

c) no qual o credor seja proprietário ou promitente vendedor de 
imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 
imobiliárias; 

d) cujo credor seja proprietário de bem objeto de venda com 
reserva de domínio; 

e) decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio para 
exportação onde o recuperando seja devedor; 

f) os créditos fiscais (vide artigo 191-A do CTN, acrescentado pela 
LC 118/2005). 

Gecivaldo Vasconcelos Ferreira tece seu comentário aos 

itens anteriormente por ele citados: 

Esclareça-se, outrossim, que no tocante aos credores elencados 
nas letras "a", "b", "c" e "d", considerando que estes são 
proprietários de bens que estão na posse do recuperando, e que 
são vinculados em garantia de seu crédito, traz a LFR restrição no 

                                            
74 FERREIRA, Gecivaldo Vasconcelos. Nova lei de falência e recuperação de empresas. 

Comentários sistemáticos. Primeira e Segunda Partes. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 683, 19 
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direito desses ditos credores reaverem os bens junto o devedor, o 
que nós poderíamos classificar como uma relativa restrição ao 
exercício dos direitos de tais credores em caso de recuperação 
judicial. Nesse particular, o parágrafo 3º do artigo 49 diz que não 
se permite, durante o prazo de 180 (cento e oitenta dias) em que 
se processa o pedido de recuperação judicial, a venda ou retirada 
do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 
sua atividade empresarial. Portanto, quando o devedor pede sua 
recuperação judicial, caso o juiz determine o processamento da 
mesma, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) serão entabulados 
os atos necessários ao deferimento ou não da recuperação 
judicial, e nesse prazo, ocorrerá a restrição ora evidenciada. 

Os créditos devem ser verificados, logo em seguida 

habilitados, e/ou impugnados. A verificação dos créditos se dá na figura do 

administrador judicial. Lídia Valério Margazão75 ensina sobre os créditos: 

Visando dar celeridade e eficiência à elaboração do quadro geral 
de credores, essa verificação poderá contar com o auxílio de 
profissionais ou empresas especializadas contratadas pelo 
administrador judicial. Os credores que, porventura, não 
concordarem com o valor declarado pelo administrador judicial ou, 
por qualquer motivo, não estejam relacionados terão o prazo de 
15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações 
e ou impugnações, justificando, através de documentos, suas 
divergências quantos aos créditos relacionados. 

Traz também a autora, Lídia Valério Margazão76, o que deve 

conter uma habilitação de crédito: 

O nome, endereço do credor e o endereço em que receberá 
comunicado de qualquer ato do processo; - O valor do crédito, 
atualizado até a data da recuperação judicial, sua origem e 
classificação; - Os documentos originais comprobatórios do 
crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; - A 
indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o 
respectivo instrumento; - A especificação do objeto da garantia 
que estiver na posse do credor. 
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Em seguida, dar-se-á inicio aos atos relacionados aos 

pagamentos dos créditos, ensinando Lídia Valério Margazão77 que, em quarenta e 

cinco dias, publicar-se-á o edital de quais os créditos relacionados e suas 

classificações. Passados dez dias, abre-se a possibilidade de os credores, o 

devedor, ou até mesmo o Ministério Público possam apresentar suas 

impugnações. Em seguida, intimar-se-á os credores que tiverem seus créditos 

impugnados, logo após, intimados serão o devedor e o Comitê para se 

manifestarem no que tange as contestações a impugnações. Na seqüência, o 

administrador será chamado para cumprir com suas obrigações de relacionar as 

classificações no quadro geral de credores dos novos créditos habilitados. Da 

decisão da habilitação caberá agravo no prazo de dez dias. 

 
 
2.4 OS MEIOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

O artigo 50 da lei 11.101/2005 traz um rol exemplificativo de 

quais as formas e possibilidades de se recuperar uma empresa. Fabio Ulhoa 

Coelho78, resumidamente, elenca os incisos do referido artigo 50: 

A lista legal compreende: a) prazo de dilação ou revisão das 
condições de pagamentos. b) Operação societária. c) Alteração do 
controle societário. d) Reestruturação da administração. e) 
Concessão de direitos societários extra-patrimoniais aos credores. 
f) Reestruturação do capital. g) Transferência ou arrendamento do 
estabelecimento. h) Renegociações das obrigações ou do passivo 
trabalhistas.i) Dação em pagamento ou novação. j) Constituição 
de sociedade de credores. l) Realização parcial do ativo. m) 
Equalização de encargos financeiros. n) Usufruto de empresa. o) 
Administração compartilhada. p) Emissão de valores mobiliários. 
q) Adjudicação de bens.  

                                            
77 MARGAZÃO, Lídia Valério. A recuperação judicial, p. 104-106. 
78 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. 134. 
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Por se tratar de um artigo específico que trata dos meios de 

recuperação judicial, e por ser extenso, tratar-se-á, de forma mais detalhada, a 

explicação de cada item do referido artigo. 

a) Prazo de dilação ou revisão das condições de 

pagamentos: mais próximo do instituto da concordata preventiva, onde a 

concordata era representada pela chance de se restabelecer o devedor através 

da remissão parcial, ou prorrogação, dos prazos pagamentos e das obrigações.  

E no caso da recuperação na Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas 

pode-se alcançar a mesma solução, ou seja, abatida a divida, revisto os 

vencimentos, o devedor reestruturará sua empresa voltando a crescer, pois 

haverá recurso em caixa. Fabio Ulhoa Coelho79 cita a possibilidade de revisão das 

condições de pagamento como meio de recuperação judicial: 

(...) inclui-se a substituição de garantias. Mostra-se nesse meio de 
recuperação uma modalidade específica de renegociação do 
crédito. Se um credor hipotecário ou pignoratício concordar em 
abrir mão de sua garantia, ou substituí-la por outra, é evidente que 
o devedor passa a contar com os bens em seu patrimônio 
liberados de ônus. 

Estes bens acima citados tornam-se passíveis de serem 

oferecidos em garantia nas operações novas de financiamento. 

b) As operações societárias: cisão, incorporação, fusão, 

transformação, e ainda, constituição de subsidiária integral e venda de quotas ou 

ações, sofreu algumas críticas, por parte de alguns doutrinadores. Fabio Ulhoa 

Coelho80 aduz que:  

(...) representam instrumentos jurídicos que, por si sós, não são 
aptos a propiciar a recuperação da empresa em crise. É 
necessário contextualizá-las num plano econômico que mostre 
como sua efetivação poderá as condições para reerguimento da 
atividade. Se o devedor pleiteia o benefício da recuperação 
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judicial mencionado genericamente que esta se dará por meio 
duma operação societária qualquer (incorporação da sociedade 
devedora por outra economicamente bem posicionada, por 
exemplo), isso é minimamente suficiente para demonstrar a 
viabilidade do plano. É imprescindível que esclareça os 
lineamentos gerais da operação. Normalmente, ele não terá, ao 
tempo do agravamento da crise que justifica o pedido de 
recuperação, condições de apontar a outra parte envolvida 
(eventual incorporador ou adquirente), seja porque esta ainda 
precisa ser prospectada, seja porque estão em curso complexas e 
confidenciais negociações. Mas o plano deve revelar que a 
operação proposta é realista, no contexto econômico em que se 
insere a empresa em crise. 

Em crítica, ainda, Fabio Ulhoa Coelho81 diz que a 

constituição de subsidiária integral serve a segregação de patrimônio, se não 

seguido conforme a preservação das atividades rentáveis, ou, em obtenção de 

novos recursos, em razão de futura alienação. Fora isso, não é uma medida 

viável para recuperação. No mesmo sentido a venda por cota e ações. A 

sociedade empresária não obtém recurso na venda das cotas, salvo raras 

exceções. Assim, os negócios só geram ganhos para os titulares dessas 

participações societárias. 

c) O controle societário busca revitalizar a empresa, desde 

mudanças administrativas, como também aumento de capital, sendo que esta 

alteração pode ser parcial, ou seja, a venda do poder de controle, ou a alteração 

também pode ser total, assim, admissão de novo sócio no bloco controlador. 

d) A reestruturação das empresas pode ocorrer no sentido 

de se manobrar a administração, realizando substituições do todo ou em parte 

dos sócios. Fabio Ulhoa Coelho82, ressalta que: 

“Salvo quando a crise tem raízes macroeconômicas pelas quais 
os administradores não podem responder, a razão das 

                                            
81 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. 136 e 137. 
82 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 
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dificuldades se encontra na falta de condições ou competência 
para os administradores realizarem cortes de pessoal e de 
despesas, modernizarem o estabelecimento empresarial ou 
otimizarem os recursos disponíveis”. 

É reconhecido como um meio necessário e mais fácil de 

começar a se recuperar uma empresa, mesmo com a dificuldade da empresa de 

reconhecer a necessidade das substituições, mas essa medida interessa e muito 

aos planos alternativos de recuperação, ou seja, submetido a Assembléia Geral 

dos Credores ou pelo Administrador Judicial. 

e) Fábio Ulhoa Coelho83 cita, como exemplo de concessão 

de direitos societários extra-patrimoniais aos credores, a necessidade de se 

eleger um administrador em separado, ou veto a determinadas matérias, 

adquirindo o mínimo de ingerência dos credores na administração da sociedade 

empresaria em recuperação. 

f) A reestruturação do capital, é o fator chave de uma certa 

recuperação, pois o dinheiro traz, novamente, o ânimo para a realização de 

pagamentos, contornando a crise econômica. Requer-se um dinheiro novo, ou 

seja, proveniente de aumento de capital social. 

g) A transferência ou arrendamento do estabelecimento, 

requer mudança da titularidade. Continua-se a atividade da empresa sem mudar o 

fim ao qual é destinada, só que de uma forma mais eficiente. Há também a 

possibilidade de mudar a diretoria, de forma que a empresa continua na 

propriedade da sociedade, só que capitaneada por alguém que disponha de 

melhor posição de credibilidade perante os credores, ou, até mesmo, financeira, 

para investimento na empresa. Quanto ao arrendamento, Fabio Ulhoa Coelho84 

leciona: 

Diz à lei que o arrendador pode ser a sociedade de empregados 
da sociedade empresária em crise. Eles são não só os maiores 

                                            
83 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. 137. 
84 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. 138. 
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interessados na preservação dos seus postos de trabalho como 
os familiarizados com a realidade da empresa. A alternativa legal, 
contudo, somente deve ser adotada pelo menos alguns dos 
lideres dos empregados demonstrarem ter espírito empreendedor. 
Caso contrário, faltará à sociedade dos empregados as condições 
essenciais para promover a viabilização da empresa. 

Não agindo assim, os empregados podem correr o risco de 

não obterem êxito na recuperação. 

h) A renegociação das obrigações ou do passivo trabalhista, 

quando comprovado que o fator determinante da quebra da empresa são as 

obrigações trabalhistas. Desde que aceito pelos sindicalizados, pelos próprios 

sindicatos e pelos órgãos de recuperação judicial. A princípio, no que se refere 

aos créditos trabalhistas analisados em conjunto, esta seria a melhor hipótese, 

mas, a tentativa de se negociar, individualmente, com cada funcionário, nos 

moldes da CLT, pode não se alcançar o mesmo efeito. 

i) A dação em pagamento ou novação. O credor aceita 

receber coisa diversa da contratada, na dação em pagamento. Na novação, 

substitui-se a divida, por outra nova. São instrumentos que, dentro de um plano 

organizado, surtem efeito e só vêm a somar no conteúdo da recuperação. 

j) A pessoa do credor, passa ser sócio, visando não o 

recebimento, mas os lucros que a empresa pode ter. Fala-se da constituição da 

sociedade de credores. Reduz o passivo da empresa devedora, mas, caso a 

empresa não evolua, o sócio volta a ser credor. 

l) A realização parcial do ativo é, a grosso modo, a venda 

dos bens do patrimônio da sociedade devedora. Trata-se, aqui, de bem que não 

seja o indispensável para o funcionamento da empresa, pois, tomada esta medida 

sob este enfoque, pode ter efeito diverso do pretendido. 
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m) Aos bancos serve a equalização de encargos financeiros. 

Os bancos padronizam os encargos financeiros, destacando Fabio Ulhoa 

Coelho85: 

Trata-se de impor a determinados credores redução no seu direito 
creditório, sob a justificativa de que ela não lhes acarretará o 
prejuízo. Como o mercado esta praticando juros menores, os 
concorrente desses credores demonstram ter como operar abaixo 
das taxas contratadas por eles. 

Trata-se de medida compatível que proporcionará obtenção 

de recursos, sem correr o risco com os lucros das atividades exploradas. 

n) Busca-se, com o usufruto da empresa, a transferência 

desta para outras pessoas capazes de dar continuidade do seu funcionamento. O 

que o usufrutuário investir na empresa enquanto detiver a posse desta, mantendo 

a mesma em funcionamento, tornar-se-á bastante rentável quando a empresa 

retornar a posse dos proprietários devedores. 

o) A administração compartilhada, se dá quando os sócios 

dividem a responsabilidade com os credores, nas decisões administrativas de 

interessa da empresa em crise. 

p) Quanto à emissão de valores mobiliários, como as 

debêntures, entende Fabio Ulhoa Coelho86: 

Se a sociedade empresária que pleiteia a recuperação judicial é 
por ações, ela pode, por exemplo, emitir os debêntures ou outros 
valores mobiliários (commercial paper, por exemplo), instrumentos 
de capacitação de recursos que podem, atendidas certas 
condições, ser admitidos à negociação no mercado de capitais. 
Quem os subscreve torna-se titular de uma parcela de contrato de 
mutuo, em que a sociedade emissora é a mutuária.  

                                            
85 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. 140. 
86 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. 141/142. 
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Depende muito, essa medida, quando a empresa estiver em 

estado crítico, de interessados em investir em empresa nestas condições. 

q) Adjudicações de bens: visa-se adjudicar, ou seja, ficar 

com bens do ativo da sociedade devedora como pagamento pelos créditos 

existentes. Entende-se como uma forma quase igual ao da dação em pagamento, 

só que com a criação de uma nova sociedade constituída com fim único de servir 

a adjudicação. 

Sobre o parágrafo primeiro, do artigo 50, da Lei 11.101/05, 

Fabio Ulhoa Coelho87, comenta que: 

Se o devedor que pleiteia a recuperação judicial, após o ingresso 
do pedido, deve cumprir a obrigação relativa ao financiamento 
bancário ou qualquer outro tipo de crédito cuja garantia é 
representada por caução de títulos, direitos creditórios, aplicações 
financeiras ou valores imobiliários, a lei estabelece um mecanismo 
destinado a viabilizar a continuidade da circulação do crédito. Por 
esse mecanismo, enquanto a garantia não for renovada ou não 
tiver o seu objeto substituído – mediante, claro, negociações com 
o credor – é necessário que o valor entregue pelo terceiro devedor 
do título caucionado (ou do direito creditório, aplicações financeira 
ou valor imobiliário dado em garantia). Fique retido  em conta de 
depósito vinculada a recuperação judicial, (...).  

Esta possibilidade de recuperação motiva os agentes 

econômicos a apoiar com crédito a empresa em recuperação. 

 

2.5 REQUISITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Com base no artigo 48 da lei 11.101/2005, Fábio Ulhoa 

Coelho88 transcreve quatro requisitos básicos para ao pedido de recuperação:  

                                            
87 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. 142-143. 
88 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. 125. 
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1) Pelo primeiro, ela não pode estar falida. O instrumento de 
recuperação judicial, no direito brasileiro, não é acionável por 
quem já teve a quebra decretada. Apenas os devedores em 
estado de pré-falência podem ser socorridos pela recuperação 
judicial. Se já tiver sido sentenciada a instauração do concurso 
falimentar de credores, considera lei que não há mais sentido em 
procurar a recuperação da empresa. Assim, ainda que a 
sociedade empresária tenha títulos protestados ou mesmo a 
falência requerida, ela tem o direito de pleitear a recuperação 
judicial, se lhe interessar fazê-lo, desde que se encontre em crise 
econômica, financeira ou patrimonial.  

2) O segundo requisito para a legitimação da sociedade 
empresária ao pedido de recuperação judicial diz respeito ao 
tempo mínimo de exploração de atividade econômica exigido: 
mais de 2 anos. Não concede a lei o acesso à recuperação judicial 
aos que exploram empresa há menos tempo, por presumir que a 
importância desta para a economia local, regional ou nacional 
ainda não pode ter-se consolidada. Não teria havido tempo 
suficiente para configurar-se a contribuição daquela atividade  
como significativa a ponto de merecer o sacrifício derivado de 
qualquer recuperação judicial. 

3) O terceiro é outro requisito temporal. Por ele, não se legitima ao 
pedido de recuperação judicial o devedor que a tenha obtido há 
menos de 5 (cinco) anos. Se foi concedida a uma sociedade 
empresária a recuperação judicial nesse período (no qüinqüênio 
anterior), e está ela necessitando de novo socorro para 
reorganizar seu negócio, isso sugere falta de competência 
suficiente para a exploração da atividade econômica em foco. 
Noto que, sendo a devedora sociedade microempresária ou 
empresaria de pequeno porte, o prazo se amplia para 8 anos. 

4) Em razão do quarto e último requisito de legitimação ativa da 
sociedade empresaria, o sócio controlador e nenhum dos 
administradores pode ter sido condenado pela prática de crime 
falimentar. Considera a lei que o controle ou a administração da 
empresa em crise por criminoso é indicativo de potencial uso 
indevido do instituto. Evidentemente, uma vez reabilitado o sócio 
controlador ou o administrador condenado, tem-se por cumprido o 
requisito, legitimando-se, em decorrência, a sociedade empresária 
ao pedido de recuperação judicial. 
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Os mesmos requisitos, interpretados por Lídia Valério 

Margazão89 no seguinte sentido: 

O devedor deverá fazer a prova da condição de empresário para 
fazer jus a recuperação judicial. A prova deverá ser feita através 
da juntada dos documentos comprobatórios dos atos constitutivos. 
Além deste deverá comprovar o exercício da regularidade da sua 
atividade empresarial por mais de dois anos, cuja comprovação se 
dará com a apresentação de seus livros obrigatórios, de sorte que, 
na conformidade do diploma anterior, o devedor que não fizer a 
prova idônea da regularidade da atividade empresária de fato 
estará impedido de requerer a recuperação judicial. Reiterando 
entendimento assentado no Decreto Lei nº 7.661/45, a nova lei 
estabelece que para o empresário fazer jus ao instituto de 
recuperação, não pode ser falido e se o foi, que estejam 
declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as 
responsabilidades daí decorrentes. O falido reabilitado e que 
esteja com as obrigações extintas esta autorizado a formular novo 
pedido”.  

Continua ainda Lídia Valério Margazão90: 

Também não pode requerer a recuperação judicial o devedor que, 
a menos de cinco anos, tenha obtido concessão de recuperação 
judicial ou que há oito, tenha gozado dos favores do plano 
especial para as microempresas, modalidades de recuperação 
judicial facultativa, limitada apenas aos créditos quirografários. 
(artigo 71 da Lei). Indispensável, também, para o requerimento da 
recuperação é a condição de o devedor não ter sido condenado 
ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa 
condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei que 
regulamenta a recuperação judicial, a falência, e a recuperação 
extrajudicial do empresário e da sociedade empresaria. Se a 
sociedade empresária não satisfazer este requisito, não poderá 
usufruir deste instituto.  

Quanto aos requisitos, entende Waldo Fazzio Junior91, que, 

na Lei 11.101 de 2005, não são mencionados os impedidos de recuperar sua 

                                            
89 MARGAZÃO, Lídia Valério. A recuperação judicial, p. 84. 
90 MARGAZÃO, Lídia Valério. A recuperação judicial, p. 84-85. 
91 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 155/156. 
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empresa, assim entende o doutrinador que na falta deste tema, aplica-se o artigo 

48 da referida lei, porque nele se encontram os requisitos, e assim aqueles que 

não possuem os requisitos, não estão aptos a gozarem desta possibilidade de 

recuperação de empresa. 

Quanto à novidade da apresentação da certidão negativa de 

títulos e protestos, entende Lídia Valério Margazão92 que tal orientação já se fazia 

presente nos Tribunais Especializados brasileiros, ou seja, hoje, vê-se que a 

jurisprudência já seguia entendimento contrário ao que dispunha a lei anterior. 

Mesmo que positiva a certidão de protestos, pode se tornar, nas mãos do 

devedor, um elemento para comprovação de qualquer crise financeira ou 

econômica, revertendo a necessidade de acolhimento do pedido de recuperação 

judicial. 

 

2.6 CONSEQÜÊNCIAS E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Fábio Ulhoa Coelho93 faz referência a quem suportará os 

custos da recuperação, e ainda, faz crítica sobre este tema, elencando 

principalmente, que não vê esta possibilidade de recuperação ser aplicada de 

forma correta nos moldes em que se encontra. Isto porque nem toda empresa 

merece ou deve ser recuperada, pois a reorganização de atividade econômica é 

muito custosa. Ensina, ainda, que não se discute o tema do pagamento dos 

profissionais contratados para assessorá-lo. Sabe-se que deverá arcar com os 

custos o próprio devedor, mas, em sua crítica, quer chegar mais longe, na própria 

sociedade: 

Explico. Imagine que os bancos vejam, em diversos processos 
judiciais de recuperação dos respectivos devedores, seus créditos 
transformados em capital, pelo plano de reorganização aprovado 
pela maioria dos credores e homologado pelo Juiz. Isso implica 

                                            
92 MARGAZÃO, Lídia Valério. A recuperação judicial, p. 85. 
93 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p 127-128. 
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que, em vez do dinheiro emprestado, os bancos receberão ações 
ou quotas da sociedade empresária devedora, tornando-se – a 
contragosto ou não – sócios de um negócio de futuro incerto. 

Assim, compreende-se um certo risco: ou os bancos 

ganham, ou perdem, o que pode importar em aumento das taxas de juros. Com 

isso, o custo do dinheiro poderá aumentar e, como conseqüência e com efeito 

cumulativo, os próprios empresários poderão aumentar os preços dos serviços 

e/ou produtos. 

Conclui Fábio Ulhoa Coelho94, chegando no ponto mais 

crítico de seu comentário:  

Mas é a sociedade brasileira como um todo que arca, em ultima 
instância, com os custos da recuperação das empresas, é 
necessário que Judiciário seja criterioso ao definir quais merecem 
ser recuperadas. Não se pode erigir a recuperação das empresas 
um valor absoluto. Não é qualquer empresa que deve ser salva a 
qualquer custo. Em muitos casos – eu diria, na expressiva maioria 
deles – se a crise não encontrou uma solução de mercado, o 
melhor para todos é a falência, com a realocação em outras 
atividades econômicas produtivas dos recursos materiais e 
humanos anteriormente empregados na da falida. Em outros 
termos, somente as empresas viáveis devem ser objeto de 
recuperação judicial, ou, extrajudicial. 

Percebe-se, todavia, conforme o entendimento de Fabio 

Ulhoa Coelho que, realmente, nem todas as empresas devem ou podem gozar da 

recuperação judicial. 

Como conseqüência da recuperação, fica impedido o 

devedor de realizar algumas operações, conforme elenca Gecivaldo Vasconcelos 

Ferreira95 : 

                                            
94 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 

p. 128. 
95 FERREIRA, Gecivaldo Vasconcelos. Nova lei de falência e recuperação de empresas. 

Comentários sistemáticos. Primeira e Segunda Partes. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 683, 19 
maio de 2005.Disponível<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6632>. Acesso em: 02 fev. 
2006. 
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a) Impossibilidade de alienar ou onerar: uma vez distribuído o 
pedido de recuperação, o devedor não poderá mais alienar ou 
onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo 
autorização judicial, que será precedida da oitiva do Comitê de 
Credores (art. 66). Por óbvio, que tal restrição não se aplica para 
os atos de alienação e oneração previstos no plano de 
recuperação judicial aprovado; pois se constam neste documento 
(aprovado e homologado), os atos em evidência constituem-se 
meios de recuperação. Com a restrição em evidência, conforme é 
nítido, quer a Lei preservar o patrimônio do devedor, no sentido de 
evitar que este, utilizando-se do benefício da recuperação, ganhe 
tempo apenas para se desfazer de seus ativos antes da 
decretação de sua falência;  

b) Identificação da condição de recuperando: o empresário, 
estando em recuperação, deverá acrescer ao seu nome 
empresarial a expressão "em Recuperação Judicial" com vistas a 
deixar clara sua condição perante terceiros com quem entabular 
relações jurídicas. Nesse passo, ordena a LFR que (art. 69): "Em 
todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor 
sujeito ao procedimento de recuperação judicial deverá ser 
acrescida, após o nome empresarial, a expressão ‘em 
Recuperação Judicial’ ". Quanto ao momento a partir do qual o 
devedor está obrigado à imposição legal transcrita, acreditamos 
que essa obrigação existe desde o momento em que é deferido o 
processamento de sua recuperação ex vi art. 52, II, da LFR. Por 
fim, ressalte-se que deve ser anotada no Registro de Empresas a 
ocorrência da recuperação, fato este que aumenta a publicidade (6) 
quanto à condição do recuperando.  

c) Vinculação ao Plano de Recuperação Judicial: durante a 
recuperação judicial o devedor se vê obrigado a cumprir 
estritamente o que constar no plano de recuperação judicial 
adotado, pois; caso contrário, será decretada a sua falência. O 
exercício de sua liberdade empresarial, portanto, encontra limites 
nas obrigações impostas pelo plano em tela. 

O prazo para recuperação, segundo entendimento de 

Gecivaldo Vasconcelos Ferreira96: 
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Pela redação do artigo 61 fica claro que o prazo para recuperação 
judicial é de 2 (dois) anos, contados da decisão que conceder a 
medida. Agora, devemos atentar para o fato de que a LFR não 
está impondo que o plano de recuperação judicial estabeleça uma 
estratégia de reorganização a ser empreendida somente durante 
dois anos. Não é isso.  

Continua o autor. 

Pode muito bem, conforme pensamos, o plano de recuperação 
conter estratégias a serem desenvolvidas em um período maior 
que 2 (dois) anos. A grande diferença, porém, é que as 
obrigações constantes no plano que devem ser cumpridas pelo 
devedor nos dois anos seguintes à concessão do benefício têm 
um tratamento legal e aquelas que extrapolam tal período tem 
outro tratamento (...). Durante os dois anos multicitados, se o 
devedor descumprir qualquer obrigação prevista no plano, tal fato 
acarretará a decretação de sua falência; havendo, por 
conseguinte, a instauração do concurso de credores. 

Caso não venha o devedor cumprir com o prazo, este pode 

ter por imposição processual normal, correndo o risco de ter executada sua 

obrigação frente ao devedor, ou até mesmo contra si um pedido de falência.           

Waldo Fazzio Junior97, entende que da decisão que concede 

a recuperação judicial, devem ser destacados dois efeitos: 

(…) A novação dos créditos anteriores ao pedido e, 
eventualmente, conforme o meio de recuperação aprovado, a 
alienação judicial de filiais ou unidades produtivas do devedor. 
Esta alienação judicial poderá observar a forma de leilão, 
propostas fechadas ou pregão. De qualquer forma, o objeto da 
alienação estará livre de qualquer ônus, e não haverá sucessão 
obrigacional do arrematante, mesmo em matéria tributária, salvo 
se  tratar de parente do devedor ou sócio da empresa da empresa 
em recuperação, de pessoa jurídica controlada ou controladora ou 

                                                                                                                                    
96 FERREIRA, Gecivaldo Vasconcelos. Nova lei de falência e recuperação de empresas. 

Comentários sistemáticos. Primeira e Segunda Partes. Jus Navigandi,Teresina,a.9,n.683,19maio 
de. 2005.Disponível<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6632>. Acesso em: 02 fev. 
2006. 

97 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 172/173. 
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pessoa identificada como agente do próprio devedor com o fim de 
fraudar a sucessão. 

Waldo Fazzio Junior, quanto ao prazo de recuperação 

entende que: 

A recuperação judicial tem o prazo máximo de duração, de até 2 
(dois) anos, após a concessão. Entenda-se que o devedor ficará 
em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações 
previstas no plano com vencimento neste biênio. 

 Ressalta ainda Waldo Fazzio Junior98, que o não 

cumprimento do estabelecido neste prazo de tempo, pode vir a gerar um pedido 

de falência, até mesmo independente de provocação, o Juiz pode convolar a 

recuperação em falência. 

 
 
2.7 O PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

Na Nova Lei de Falências há a possibilidade da recuperação 

judicial para microempresas e empresas de pequeno porte, pois representam 

grande parte dos empreendimentos nacionais. Traz-se, ainda, novidade às 

demais formas de recuperação, como a dispensa da realização da Assembléia 

Geral de Credores, conforme ensina Remez Tebet99, no relatório apresentado a 

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal: 

As micro e pequenas empresas representam a esmagadora 
maioria dos empreendimentos no Brasil e excluí-las da nova 
recuperação judicial seria condenar o regime de aplicação 
meramente excepcional. Admite-se, todavia, que o processo de 
recuperação judicial pode tornar-se excessivamente oneroso para 
algumas empresas, principalmente no que tange aos custos para 
a convocação e realização de uma assembléia geral de credores 
para deliberar sobre o plano de recuperação. Entendemos 

                                            
98 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 173. 
99 MACHADO, Rubens Approbato. Comentários à nova lei de falências e recuperação de 
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indispensável a previsão de um plano simplificado e 
preestabelecido na lei para a recuperação judicial de micro e 
pequenas empresas, que dispense a aprovação da assembléia 
geral de credores e, assim, reduza a onerosidade do processo. 

Vem definido na Lei 9.317/96, o que seria microempresa, 

como sendo a que fatura na forma bruta, anualmente valor igual ou inferior a R$ 

120.000.00 (cento e vinte mil reais), atribuindo a empresa de pequeno porte o 

valor superior a este já citado e no máximo R$ 1.200.000,00 (hum milhão e 

duzentos mil reais). Já a Lei n º 9.841/99, que institui o Estatuto da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte, estabelece, em seu artigo 2o, que Microempresa 

é “a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita bruta anual 

igual ou inferior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais)”, e 

Empresa de Pequeno Porte “a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, 

não enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 

244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) e igual ou inferior a R$ 

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)”. Esta Lei, em especial no artigo 2o, 

teve alteração legislativa determinada pelo Decreto n º 5.028, de 31 de março de 

2004. Passou-se, então, a estabelecer como Microempresa “a pessoa jurídica e a 

firma mercantil individual que tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 

433.755,14 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais 

e quatorze centavos)”, e como Empresa de Pequeno Porte “pessoa jurídica e a 

firma mercantil individual que, não enquadrada como microempresa, tiver receita 

bruta anual superior a R$ 433.755,14 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos 

e cinqüenta e cinco reais e quatorze centavos) e igual ou inferior a R$ 

2.133.222,00 (dois milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e dois 

reais)”. 

Este plano especial, no seu pedido de recuperação, não 

acarreta a suspensão da prescrição das ações e das execuções, de outros 

créditos não alcançados por este plano. 
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Ramez Tebet100 tece, ainda, algumas críticas, no que tange 

a insegurança jurídica desta nova modalidade do plano de recuperação judicial 

para microempresas e empresas de pequeno porte: 

Cabe ressaltar, aqui, que a insegurança jurídica causada por essa 
falta de clareza tem como vítimas as próprias micro e pequenas 
empresas, que seriam submetidas a um regime jurídico obscuro, 
com prejuízo ao planejamento de suas atividades e à avaliação de 
risco feita por suas contrapartes. 

Por ser especial este plano de recuperação, vejam-se, 

conforme lição de Lídia Valério Margazão101, quais os procedimentos que devem 

ser adotados:  

O pedido de recuperação judicial deve ser submetido ao Juiz por 
meio de petição instruída com a exposição de sua situação 
patrimonial e das razões da crise econômico-financeira, ocasião 
em que deverá apresentar demonstrações contábeis, balanços, 
relação de credores e demais documentos referidos no artigo 51 
da Lei, sendo que os livros e escrituração contábil serão 
apresentados de forma simplificada nos termos da legislação 
especifica (...). O plano especial de recuperação judicial dessas 
empresas será apresentado em Juízo no prazo improrrogável de 
60 (sessenta) dias da publicação da decisão que defira o 
processamento da recuperação e limitar-se-á aos créditos 
quirografários, cujo pagamento deverá ocorrer em até 36 (trinta e 
seis) parcelas mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente e 
acrescidas de juros de 12% ao ano. O pagamento da primeira 
parcela deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias da distribuição do pedido de recuperação judicial. 

No que tange a fixação de 12% (doze por cento), 

estabelecido no inciso segundo do artigo 70 da Nova Lei de Falência e 

Recuperação de Empresa, Julio Kahan Mandel102, tece sérias críticas a respeito: 

                                            
100 MACHADO, Rubens Approbato. Comentários à nova lei de falências e recuperação de 

empresas p. 367. 
101 MARGAZÃO, Lídia Valério. A recuperação judicial, p. 114-116. 
102 MANDEL, Julio Kahan. Nova lei de falências e recuperação de empresas anotada: Lei 

11.101, de 9 de fevereiro de 2005, p. 144. 
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Quanto ao procedimento em si, destaque negativo para a fixação 
de uma taxa de juro elevada, de 12%, remuneração em média 
maior do que as aplicações em cadernetas de poupança. Nas 
antigas concordatas, a jurisprudência mais moderna vinha 
decidindo por uma aplicação mais módica de juros, normalmente 
na faixa de 6% ao ano. Recuperação judicial não é aplicação 
financeira, e algum sacrifício deve ser imposto também aos 
credores, além da concessão de prazo. 

Há, também, a possibilidade de não se conseguir a 

recuperação quando mais da metade dos credores que aptos a participarem do 

plano especial de recuperação não concordarem, resultará então, na 

improcedência do pedido e a decretação da quebra do devedor.  

Lídia Valério Margazão103 comenta alteração dos prazos 

para requerer a recuperação: 

Trata-se de prazo maior do que o fixado para as demais 
empresas, que podem após 5 (cinco) anos requerer nova 
recuperação judicial. Nos casos dos micro e pequenos 
empresários o projeto estabelece período maior, de 8 (oito) anos, 
como forma de evitar abuso por parte do devedor de sucessivos 
pedidos de recuperação com base em plano especial de 
recuperação. 

Com esta medida evita-se que as empresas, a cada 3 (três) 

anos, sem realização de Assembléia de Credores, obtenham nova recuperação 

judicial.  

Fabio Ulhoa Coelho104, ao tratar de certas questões de 

caráter processual, ensina: 

Inicia-se o processo com a petição do devedor expondo as razoes 
da crise e apresentação de proposta de renegociação do passivo. 
(...). Na expressiva maioria das vezes, a proposta é apresentada 

                                            
103 MARGAZÃO, Lídia Valério. A recuperação judicial, p. 116. 
104 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas, p. 186. 
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pela hipótese mais favorável ao devedor proponente, quer dizer, 
contemplando a divisão do passivo cível em 36 parcelas. 
Apresentado e recebido o pedido de recuperação judicial, o juiz já 
decide de pronto, homologando a proposta apresentada pelo 
microempresário ou empresário de pequeno porte ou decretando 
sua falência. Há, também, a alternativa de determinar a retificação 
do plano especial, quando desconforme com os parâmetros da lei, 
hipótese em que a decretação da falência caberá quando 
desobedecida ou não atendida a determinação. 

Fabio Ulhoa Coelho ainda comenta que: 

Desde o inicio do processo, cabe aos credores eventualmente 
interessados a iniciativa de suscitar em juízo suas obrigações. 
Não serão citados ou intimados, nem convocados por edital. Em 
sendo suscitada objeção – cujo conteúdo só pode versar sobre 
adequação da proposta à lei – o juiz determinará ao requerente 
que se manifeste, oportunidade em que poderá ser superado o 
desentendimento, mediante revisão da proposta de acordo entre 
as partes. Se, porém, a microempresa ou a empresa de pequeno 
porte questionar a manifestação do credor e insistir na proposta 
inicial, o juiz decidirá o conflito, determinando seu aditamento ou 
homologando-a. 

A recuperação judicial de empresas aplica suas normas 

genéricas, no caso de falta de norma específica, para a recuperação de 

microempresa e empresário de pequeno porte. 

No próximo capítulo será tratado, com maior ênfase, o 

instituto da Recuperação extrajudicial no ordenamento jurídico brasileiro atual. 
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CAPÍTULO 3  

O INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIANTE DA 
LEI N º 11.101/2005 

3.1 CONCEITOS E OBJETIVOS DA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

A recuperação extrajudicial dá ao devedor a chance de 

negociar, diretamente, as dívidas que tem com os seus credores, resultando 

numa recuperação da empresa, de forma extrajudicial, mas, o acordo por eles 

celebrados, ou seja, devedor e credor, deve ser levado à homologação judicial. 

Rubens Approbato Machado105 descreve algumas 

características desta inovação: 

O devedor pode selecionar os credores que ficarão sujeitos a 
recuperação; - Essa sistemática não se aplica aos titulares de 
créditos tributários, trabalhistas e por acidente de trabalho, não se 
aplica também aos créditos indicados no parágrafo terceiro do 
artigo 49 e no inciso II do artigo 86 (ACC); - Só os credores que 
aderirem, expressamente, ao plano é que ficarão sujeitos aos 
seus efeitos; - O plano deverá ser homologado judicialmente. 

Waldo Fazzio Junior106, refere-se à recuperação extrajudicial 

como: 

Realmente, a recuperação extrajudicial é um procedimento 
concursal preventivo que contém uma fase inicial de livre 
contratação e uma etapa final de homologação judicial.  

                                            
105 MACHADO, Rubens Approbato. Visão geral da nova Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 

que reforma o Decreto 7.661 de 21.06.1945 (Lei de falências) e cria o instituto da 
recuperação de empresa, p. 41. 

106 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 116-117. 
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Continua e de forma simplificada expõe: 

A recuperação judicial é um negócio, um acordo que pode ser 
celebrado entre o devedor e alguns credores ou entre o devedor e 
todos os credores. Não é a única possibilidade de acordo privado 
entre o devedor e seus credores, o que, aliás, é expressamente 
reconhecido pelo art. 167 da LRE. 

Traçando um comparativo entre o Decreto 7661/45 e a Lei 

11.101/05, Waldo Fazzio Junior107, compõe que: 

Se, no regime da LFC, a convocação de credores, pelo devedor, 
para apresentação de proposta de plano de recuperação era um 
ato indutor de falência (art. 2º inciso III da LFC), pela LRE referida 
conduta não mais induz a quebra. Como se vê, o que no regime 
da LFC era um dos atos enumerados em lei a autorizar o pedido 
de quebra do agente econômico, agora, pela LRE, é uma tentativa 
válida de implementar o soerguimento da empresa e debelar o 
risco da falência. 

Na seara dos objetivos buscados e que, certamente, 

poderão ser alcançados com esta modalidade na lei 11.101/05, continua Rubens 

Approbato Machado108, e faz menção ao artigo intitulado “O novo substitutivo ao 

projeto de Lei de Recuperação de Empresas aprovado pelo Senado Federal”, de 

autoria de Luiz Fernando Valente de Paiva e Giuliano Colombo: 

(...) Prevê duas modalidades de recuperação extrajudicial: (i) com 
adesão de todos os credores sujeitos ao plano; (ii) com adesão de 
pelo menos 3/5 de cada espécie de credores sujeitos ao plano. 
Esta segunda modalidade contém um número maior de requisitos 
a serem cumpridos pelo devedor. Tais requisitos se justificam pelo 
fato de essa modalidade contemplar a possibilidade de imposição 
do plano aprovado por pelo menos 3/5 dos credores de cada 
espécie. Este é, sem dúvida alguma, um grande avanço para os 
processos de renegociação de dívida, sobretudo porque tende a 
coibir comportamento oportunistas de credores detentores de 
créditos, por vezes, de valores inexpressivos. 

                                            
107 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p.117. 
108 MACHADO, Rubens Approbato. Visão geral da nova Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 

que reforma o Decreto 7.661 de 21.06.1945 (Lei de falências) e cria o instituto da 
recuperação de empresa, p. 41-42. 
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Entende-se que a não homologação extrajudicial do plano 

de recuperação de empresa, não permite que se transforme diretamente o pedido 

de homologação, em pedido de falência. 

O que seria possível, entende Márcia Regina Machado 

Melaré109, é que, pelo fato de não serem chamados todos os credores a participar 

deste acordo extrajudicial, houvesse a possibilidade de os que não foram 

convocados, ou não aderirem ao plano, buscar outras medidas judiciais cabíveis 

ao caso concreto para realizar sua cobrança: 

Diferentemente da recuperação judicial, na qual todos os credores 
são convocados e devem se submeter ao plano que vier a ser 
aprovado judicialmente, na extrajudicial o credor pode selecionar 
os credores, que pretende incluir no plano apresentado, que 
poderão ou não a ele aderir. 

O credor que for convocado, e não aceitou o plano e assim, 

não se submeteu a ele, tem a seu favor, conforme entendimento de Márcia 

Regina Machado Melaré110, a possibilidade de entrar com qualquer ação para 

receber o seu crédito, e até mesmo pedido de falência do devedor. 

Fabio Ulhoa Coelho111 traça um comparativo com a lei 

anterior: 

Até a entrada em vigor da Nova Lei de Falências, o direito 
brasileiro não estimulava soluções de mercado para a 
recuperação das empresas em estado crítico. Isto porque 
sancionava como ato de falência qualquer iniciativa do devedor no 
sentido de reunir seus credores para uma renegociação global das 
dividas. O empresário individual, ou a sociedade empresária que 
se arriscasse a convocar os credores para lhe submeter um plano 
qualquer de recuperação, poderia ter a falência requerida e 
decretada, frustando-se assim a solução de mercado que tentara 
encaminhar. 

                                            
109 MELARÉ. Márcia, Regina Machado. A recuperação extrajudicial, p. 158. 
110 MELARÉ. Márcia, Regina Machado. A recuperação extrajudicial, p. 158. 
111 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas, p. 393-394. 
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Com a nova lei, a intenção de se resolver extrajudicialmente 

é lógica de mercado, pois não necessita de trâmites, às vezes desnecessários, 

optando-se por via judicial, ou mesmo, extrajudicial. 

 

3.2 REQUISITOS PARA A RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

Fabio Ulhoa Coelho entende que os requisitos podem ser 

classificados em subjetivos ou objetivos. Dentre os requisitos subjetivos, Coelho112 

cita que: 

Para simplesmente procurar seus credores e tentar encontrar, em 
conjunto com eles, uma saída negociada para a crise, o 
empresário ou a sociedade empresaria, não precisa atender a 
nenhum dos requisitos da lei, para a recuperação judicial. Estando 
todos os envolvidos de acordo, assinam o instrumento de novação 
ou renegociação, e assumem, por livre manifestação da vontade, 
obrigação cujo cumprimento espera-se proporcione o 
reerguimento do devedor.  

E continua ainda Fabio Ulhoa Coelho: 

Quando a lei, no artigo 161 e outros dispositivos, estabelece 
requisitos subjetivos para a recuperação extrajudicial, ela está se 
referindo apenas ao devedor que pretende, oportunamente, levar 
o acordo a homologação judicial. Se essa não é necessária 
(porque todos os atingidos aderiram ao plano) nem conveniente 
(porque não tem interesse o devedor em arcar com as despesas 
do processo), é irrelevante o preenchimento ou não das condições 
legalmente referidas. 

Cita, agora, o mesmo autor113, os requisitos que entende 

devam ser preenchidos pelos empresários ou pela sociedade empresária: 

                                            
112 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas, p.394. 
113 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas, p. 394. 
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Assim, o empresário ou a sociedade empresária que precisa ou 
pretende requerer a homologação da recuperação extrajudicial 
deve preencher os seguintes requisitos: a) atender as mesmas 
condições estabelecidas pela lei para o acesso a recuperação 
judicial, a saber: - a.i) exercer sua atividade empresarial 
regularmente a pelo menos 2 anos; -a,ii) não ser falido, se o foi, 
terem sido declarado extintos suas obrigações por sentença 
transitado em julgado; - a,iii) não ter sido condenado ou não ter 
como administrador ou controlador pessoa condenada por crime 
falimentar (LF,art. 48, caput incisos I e IV); - b) não se encontrar 
nenhum pedido judicial dele (art. 161, § 3º primeira parte); - c) não 
lhe ter sido concedida recuperação judicial ou extrajudicial (art. 
161, § 3º segunda parte).  

Já compreendidos os requisitos subjetivos, que são mais 

relacionados a pessoa do devedor, continua o autor114, explanando sobre os 

requisitos objetivos, relativos ao conteúdo do plano de recuperação: 

São cinco os requisitos desta ordem: - a) não pode ser previsto o 
pagamento antecipado de nenhuma dívida (art. 161, § 2º, primeira 
parte); - b) todos os credores sujeitos ao plano devem receber 
tratamento paritário, vedado o favorecimento de alguns ou o 
desfavorecimento apenas de parte deles (art. 161, § 2º, segunda 
parte); - c) não pode abranger senão os créditos constituídos até a 
data do pedido de homologação (art. 163, § 1º in fine); - d) só 
pode contemplar a alienação de bem gravado ou a supressão ou 
substituição  de garantia  real se com a medida concordar 
expressamente o credor garantido (hipotecário, pignoratício, etc.) 
(art. 163, § 4º); - e) não pode estabelecer o afastamento da 
variação cambial nos créditos em moeda estrangeira sem contar 
com a anuência expressa do respectivo credor (art. 163, § 5º). 

Entende Waldo Fazzio Junior115, que os requisitos devem ser 

os dos artigos 48 e 161, § 3º da Lei 11.101/2005, combinados entre si, resultando 

nos requisitos abaixo citados: 

Não ser falido; Se falido, estejam declarados extintas as 
obrigações, por sentença transitada em julgado; Não ter, há 

                                            
114 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas, p. 394-395. 
115 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p.119-120. 
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menos de 2 (dois) anos, obtido concessão de recuperação, ou  
não ter recuperação judicial pendente; Não ter, a menos de 8 
(oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no 
plano especial para micro e pequenas empresas; Não ter sido 
condenado por crime falimentar. 

Márcia Regina Machado Melaré116 traz mais alguns 

requisitos: 

(...), pela redação atual, o plano de recuperação extrajudicial pode 
ser imposto aos credores minoritários dissidentes se firmado por 
credores que representem mais de 3/5 de todos os créditos de 
cada espécie por ele abrangidos. 

Tal possibilidade, frente a credores com garantias reais ou 

com privilégios especiais, ou com quirografários, conforme cita Márcia Regina 

Machado Melaré117, é possível nas seguintes condições: 

Nessa hipótese, o devedor pode, por exemplo, ajustar um plano 
de recuperação com credores (a) com garantias reais, (b) com 
privilégio especial, (c) com os quirografários. Se obtiver anuência 
de 3/5 de cada uma dessas classes de credores, o ajuste será 
imposto aos 2/5 restantes dos credores da mesma dessas 
mesmas classes (classe “a” por ex.), o plano não se impõe a 
minoria de qualquer das classes (se quer da classe que obteve o 
quorum legal). 

Para tentar facilitar a compreensão deste tema, Fabio Ulhoa 

Coelho118 cita, em forma de exemplo: 

Um exemplo aclara a exposição da matéria. Imagine que no 
passivo do devedor há credores de três espécies: com garantia 
real, privilégio geral e quirografário. Considere que para o 
reerguimento da empresa em crise, é necessário dilatar o 
vencimento apenas dos créditos com garantia real e 
quirografários. Isso porque, suponha-se, todos os créditos com 

                                            
116 MELARÉ. Márcia, Regina Machado. A recuperação extrajudicial, p. 158. 
117 MELARÉ. Márcia, Regina Machado. A recuperação extrajudicial, p 158-159. 
118 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas, p. 400-401. 
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privilégio são representados por debêntures flutuantes com 
vencimento a longo prazo e não representam preocupação atual 
para o devedor. Alem disso, considere que 50% dos créditos com 
garantia real é também representado por títulos de longo prazo e 
igualmente não preocupa o devedor. A adesão desses credores é 
irrelevante para o sucesso do plano.  

E conclui Fabio Ulhoa Coelho: 

Pois bem, nesse exemplo, a recuperação extrajudicial depende da 
adesão da totalidade dos credores quirografários e de metade dos 
titulares de crédito com garantia real (os que não possuem títulos 
de longo prazo). Eles são os credores ”alcançados” pelo plano. Se 
o devedor conseguir a adesão de todos eles, a homologação é, 
como visto, facultativa. Não a conseguindo, contudo, mas obtendo 
o apoio de parcela significativa dos credores alcançados, poderá 
cogitar da homologação obrigatória. 

Continua exemplificando o Fabio Ulhoa Coelho119: 

Considere, então, que os credores titulares de 70% dos créditos 
quirografários e de 40% dos com garantia real (sendo que 
nenhum deles possui títulos de longo prazo) aderiram ao plano. 
Confiaram na seriedade do devedor e na consistência da proposta 
e concordam em renegociar seus direitos para contribuir com a 
superação da crise. Nesse caso, está atendida a condição para a 
homologação, já que credores titulares de pelo menos 3/5 de cada 
espécie de crédito alcançado pelo plano manifestaram a adesão. 
Homologado, o plano se estende a todos os credores alcançados, 
mesmo aqueles que não haviam concordado em assiná-lo. 

Deve-se respeitar nestes 3/5, duas regras, conforme ensina 

Fabio Ulhoa Coelho120, num primeiro momento moeda estrangeira deve ser 

convertida a nacional, conforme a taxa de câmbio da véspera da assinatura do 

plano pelos credores aderentes, e num segundo momento, não se computam os 

                                            
119 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas, p. 401. 
120 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas, p. 401. 
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créditos das pessoas ligadas ao devedor, ou seja, aquelas do artigo 43 da Lei 

11.101/05. 

 

3.3 INÍCIO DOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

Dentre vários efeitos, destacam-se alguns reconhecidos por 

Márcia Regina Machado Melaré121, a qual relata que o plano não contemplará o 

arrependimento do credor. Porém, se manifestada e obtiver a anuência expressa 

dos demais signatários, poderá o credor desistir do acordo. E continua: 

Enquanto não cumprido um plano de recuperação extrajudicial, o 
devedor não poderá requerer a homologação de outro. Deve ser 
ressaltado que o plano de recuperação extrajudicial não pode 
prever qualquer das situações constantes do inciso III, artigo 94, 
ou no artigo 130, pois são atos que ensejam a decretação da 
falência. 

Márcia Regina Machado Melaré122 preceitua que o plano 

Extrajudicial de recuperação da empresa será submetido a homologação no juízo 

do principal estabelecimento do devedor, ou filial da empresa do pais, da 

sentença cabe apelação,. No entanto, não há previsão de qualquer conseqüência 

caso não venha a ser homologado o plano. E continua explanando sobre a 

homologação: 

O plano somente produzirá efeito após a sua homologação 
judicial, podendo, contudo, estabelecer efeitos retroativos com 
relação à modificação do valor ou sua forma de pagamento dos 
credores signatários. Se o plano vier a ser rejeitado em Juízo, os 
credores voltarão ao “status quo ante”, podendo exigir os créditos 
em sua totalidade, deduzidos, por óbvio, os valores já recebidos. 

Conclui Márcia Regina Machado Melaré123 que o plano, 

mesmo que homologado, se não cumprido pelo devedor, enseja sua execução 

                                            
121 MELARÉ. Márcia, Regina Machado. A recuperação extrajudicial, p. 159-160. 
122 MELARÉ. Márcia, Regina Machado. A recuperação extrajudicial, p. 160. 
123 MELARÉ. Márcia, Regina Machado. A recuperação extrajudicial, p. 161. 
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como título executivo extrajudicial, nos moldes do artigo 584, III, do CPC - Código 

de Processo Civil Brasileiro, e ainda, reconhecido no artigo 161 da lei 

11.101/2005, e finaliza compreendendo, que este reconhecimento no artigo 161, 

proíbe que seja utilizado outro remédio jurídico tais como pedidos de falência 

tendo motivo ensejador o plano inadimplido. 

O artigo 165 Nova Lei de Falência e Recuperação de 

Empresas, traz a possibilidade de antes mesmo da homologação já termos efeitos 

do acordo de recuperação extrajudicial, conforme Julio Kahan Mandel124: 

O plano apresentado já pode começar a ser aplicado pelo devedor 
antes de sua homologação, pois o dinamismo do comércio, a 
complacência dos credores e a necessidade do devedor de obter 
crédito junto aos seus fornecedores não podem aguardar a 
homologação do plano para começarem a ser aplicados, desde 
que respeitados os limes da lei, na forma do § 1º, de difícil 
entendimento. O § 2º ajuda a clarear a duvida, pois menciona a 
dedução de valores já pagos, confirmando a possibilidade de o 
plano começar a ser aplicado antes mesmo da sua homologação. 

Seguindo na mesma linha de pensamento, Waldo Fazzio 

Junior125, entende que: 

Conquanto o plano de recuperação produza efeitos somente após 
sua homologação judicial, nada impede, reza o artigo 165, § 1º, da 
LRE, que seja estabelecida a produção de efeitos anteriores a 
homologação, desde que tais efeitos se relacionem com a 
modificação do valor ou da forma de pagamento. Em outras 
palavras, a decisão pode, na prática, caracterizar-se como efetiva 
homologação do que já foi feito. Não se trata, pois, de uma efetiva 
aprovação judicial de um plano, no sentido técnico da palavra, de 
recuperação , mas da formalização de um acordo. 

Conforme o entendimento de Fabio Ulhoa Coelho, é no 

artigo 165, da lei 11.101/2005, que vêm claras e objetivas as informações sobre 

os efeitos do plano de recuperação extrajudicial. É teor do artigo: 

                                            
124 MANDEL, Julio Kahan. Nova lei de falências e recuperação de empresas anotada: Lei 

11.101, de 9 de fevereiro de 2005, p. 264. 
125 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 123. 
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Artigo 165 – O plano de recuperação extra judicial produz efeitos 
após a sua homologação judicial. - § 1º - É licito, contudo, que o 
plano estabeleça a produção de efeitos anteriores à homologação, 
desde que exclusivamente em relação à modificação de valor ou 
da forma de pagamento dos credores signatários. - § 2º - Na 
hipótese do § 1º deste artigo, caso o plano seja posteriormente 
rejeitado pelo juiz, devolve-se aos credores signatários o direito de 
exigir seus créditos nas condições originais, deduzidos os valores 
efetivamente pagos.  

Para Fabio Ulhoa Coelho126, os efeitos desta homologação 

não poderão ser pretéritos, a não ser que diga respeito a valor ou forma de 

pagamento de crédito assinado por credor titular do plano. 

 

3.4 CRÉDITOS INADMITIDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL 

Conforme entendimento de Márcia Regina Machado 

Melaré127, os créditos não abrangidos são os de natureza trabalhista, de natureza 

tributária, decorrentes de acidente de trabalho, também os créditos com garantia 

fiduciária, com reservas de domínio, os de titulares de contratos irrevogáveis ou 

irretratáveis, os de arrendamento mercantil, também os relativos a adiantamento 

contrato de câmbio. 

De forma mais ampla, assim entende Fabio Ulhoa Coelho128 

como credores preservados da recuperação extrajudicial: 

a) Credores trabalhistas. Tanto os créditos derivados da relação 
empregatícia, como os de acidente de trabalho não podem ser 
alterados por meio de recuperação extrajudicial. A renegociação 
se faz exclusivamente por regras próprias da disciplina legal do 

                                            
126 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas, p. 404-405. 
127 MELARÉ. Márcia, Regina Machado. A recuperação extrajudicial, p. 158. 
128 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas, p. 401. 
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crédito em questão ou, quando inexistentes, pelas do direito das 
obrigações. 

b) Créditos tributários. Em razão do regime de direito público 
disciplinar dessa categoria de crédito, a renegociação no plano da 
recuperação extrajudicial é inadmissível. O credor tributário só 
mediante lei pode conceder remissão ou anistia, ou prorrogar o 
vencimento da obrigação do contribuinte. O regime jurídico de 
direito público, informado pelo princípio da indisponibilidade do 
interesse público, impede que a autoridade tributária renegocie o 
crédito. Prevê a lei própria a possibilidade de parcelamento, em 
determinadas condições. Atendidas estas, o empresário, ou a 
sociedade empresária, devedor terá direito ao benefício 
especificamente outorgado pela legislação tributária. Não 
atendidas, porém, a autoridade tributária não tem meios de 
autorizar o parcelamento, muito menos para conceder qualquer 
outro benefício ao contribuinte. A impossibilidade de 
renegociação, assim, exclui o crédito tributário da recuperação 
extrajudicial. 

c) Proprietário fiduciário, arrendador mercantil, vendedor ou 
promitente vendedor de imóvel por contrato irrevogável e 
vendedor titular de reserva de domínio. Os credores identificados 
no art. 49, § 3º, da LF não se submetem aos efeitos da 
recuperação extrajudicial. Não significa dizer que estejam 
impedidos de renegociarem, tal como acontece com o credor 
tributário (e, em certa medida, até mesmo com os trabalhistas, em 
algumas hipóteses). Se esses credores considerarem do seu 
interesse, podem entabular negociações com o devedor em crise, 
com o objetivo de contribuir para a superação desta. A exclusão 
significa apenas absoluta impossibilidade de a homologação da 
recuperação atingir seus créditos, mesmo quando o plano tiver 
sido aprovado por 3/5 dos credores. 

d) Instituição financeira credora por adiantamento ao exportador 

(ACC). Também os bancos, pelos créditos derivados do 
adiantamento ao exportador de contrato de câmbio, estão 
preservados da recuperação extrajudicial. Quer dizer, não há 
hipótese em que seu crédito seja alterado contra a sua vontade, 
mesmo que a alteração fosse essencial a superação da crise do 
devedor. 
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Segundo Julio Kahan Mandel129, o procedimento de 

recuperação extrajudicial não inclui os créditos fiscais e trabalhistas, que não 

serão afetados de nenhuma maneira pelo plano, assim sendo, estes credores não 

poderão intervir na homologação do plano, muito menos discutir, ou se opor às 

propostas. 

Os destaques encontrados nesse item encontram-se no 

artigo 161, § 1º, da Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas (Lei 

11.101/2005). 

 

3.5 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL E A SUA HOMOLOGAÇÃO EM JUIZO 

Ordena o artigo 163 da Lei n° 11.101/2005, conforme 

entendimento de Márcia Regina Machado Melaré130, a necessidade da juntada 

dos seguintes documentos: 

- exposição da situação patrimonial do devedor; - demonstrações 
contábeis especialmente levantadas para o pedido acompanhadas 
do balanço patrimonial, da demonstração de resultados 
acumulados, da demonstração do resultado do ultimo exercício 
social e do relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 
- relação nominal dos credores, com endereço, natureza, 
classificação do credito, assim como o seu valor atualizado, 
origem, regime de vencimentos e a indicação dos registros 
contábeis das transações; - documento que comprove os poderes 
de transigir outorgado aos subscritores do plano. 

Com referência a documentos, o autor Fabio Ulhoa 

Coelho131, também utiliza o disposto no artigo 163 § 6º, e cita: 

                                            
129 MANDEL, Julio Kahan. Nova lei de falências e recuperação de empresas anotada: Lei 

11.101, de 9 de fevereiro de 2005, p. 258. 
130 MELARÉ. Márcia, Regina Machado. A recuperação extrajudicial, p. 159. 
131 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas, p. 396-397. 
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Contudo, a instrução do pedido de homologação obrigatória em 
vista do maior alcance dos efeitos desta, deve ser mais complexa. 
Alem da justificativa e do plano (com a assinatura da maioria 
aderente), deve o devedor apresentar em juízo: a) exposição de 
sua situação patrimonial; b) demonstrações contábeis relativas ao 
ultimo exercício; c) demonstrações contábeis referentes ao 
período desde o fim do último exercício e a data do plano, 
levantadas especialmente para o pedido; d) documento 
comprobatório da outorga do poder para novar ou transigir para os 
subscritores do plano em nome dos credores (por exemplo: ato de 
investidura do administrador da sociedade empresária 
acompanhado do estatuto ou do contato social, instrumento de 
procuração com poderes específicos, etc.) ; e) relação nominal de 
todos os credores, com endereço, classificação e valor atualizado 
do crédito, além da origem, vencimento e remissão ao seu registro 
contábil. 

A homologação do plano, conforme entendimento de Waldo 

Fazzio Junior132, requer a juntada dos seguintes documentos: 

Exposição da situação patrimonial; - demonstrações contábeis 
relativas ao ultimo exercício social; - demonstrações contábeis 
composta de balanço patrimonial, demonstração de resultados 
acumulados, resultado do último exercício social e relatório 
gerencial de fluxo de caixa, bem como de sua projeção; - 
documentos comprobatórios dos poderes dos subscritores para 
novar e transigir; - relação nominal completa dos credores. 

No caso de homologação, nos moldes do artigo 162, da 

Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas, ao requerer a homologação 

facultativa, a instrução do pedido deve seguir junto com a justificativa do pedido e 

o plano por ele celebrado, desde que assinado por todos credores que ao plano 

aderiram. 

 

                                            
132FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p.120. 
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3.6 A DOUTRINA JURÍDICA BRASILEIRA E AS OPINIÕES ACERCA DA LEI N° 

11.101/2005  

O surgimento da Nova Lei de Falência e Recuperação de 

Empresa, ou seja, a Lei n° 11.101 de 09 de fevereiro de 2005 entende-se como 

tendo importância fundamental, diante da nova realidade. A doutrina atual que 

existe sobre o assunto e que foi objeto dessa pesquisa restringe seus 

comentários, na maioria, à visualização positiva da Lei. Seguem algumas 

opiniões: 

Para Rubens Approbato Machado133: 

Trata-se de uma Lei que, por certo, será um marco vanguardista 
na legislação brasileira, ao adotar institutos modernos, capazes de 
adequar a economia nacional, com o objetivo de fazer gerar, com 
permanência, produtos, empregos, e administrações organizadas, 
tudo na busca maior do interesse social. 

José Marcelo Martins Proença134 comenta e critica 

severamente a Lei 11.101/2005. 

Às disposições preliminares da Lei 11.101 não podemos deixar de 
encaminhar críticas no que diz respeito ao seu campo de 
aplicação. Injustificável, ao nosso ver, a limitação dos 
procedimentos que visem à manutenção das fontes produtivas 
dos agentes econômicos somente aos empresários. Da mesma 
forma que os empresários, não os empresários titulares de 
relevantes atividades econômicas dotadas de função social, 
podem, independente da sua vontade e atuando diligentemente 
no mercado, vir a atravessar graves crises econômico-financeiras. 
Buscando a nova legislação uma tecnologia jurídica para a 
preservação da atividade econômica, em face dos inúmeros 
interesses sociais nela constantes, não encontramos justificativa 
para essa limitação de aplicação. 

                                            
133 MACHADO, Rubens Approbato. Visão geral da nova Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 

que reforma o Decreto 7.661 de 21.06.1945 (Lei de falências) e cria o instituto da 
recuperação de empresa, p. 43. 

134 PROENÇA, Jose Marcelo Martins. Disposições preliminares – Aplicação da legislação , 
competência e intervenção do Ministério Publico, p. 72. 



 

 

70 

 

Para Lídia Valério Margazão135, trata-se de importante 

instrumento para o desenvolvimento do país, pois coloca em igualdade com as 

legislações mais modernas do mundo, na atual era da globalização, e conclui: 

Pode-se afirmar que a Nova Lei de Recuperação de Empresas é 
instituidora de progresso, por oferecer ao povo brasileiro a 
oportunidade de adotar um modelo jurídico que se apresenta mais 
adequado e eficiente para preservar empresas economicamente 
viáveis que passam por dificuldades, para que possam se 
recuperar, sobretudo, buscando o envolvimento dos credores no 
processo, visando impedir a destruição de ativos produtivos e de 
empregos, revelando maior segurança nas negociações 
empresariais. 

Em se tratando de recuperação extrajudicial, Márcia Regina 

Machado Melaré136, ao se manifestar sobre esta nova temática de negociação no 

processo jurídico brasileiro, conclui que: 

São essas as primeiras considerações que fazemos sobre o 
assunto, acreditando que o instituto deverá ser amplamente 
utilizado, vez que se mostra idealizado de forma desburocratizada 
e atual, concedendo um caminho eficaz para a solução de litígios 
e controvérsias comerciais, porém permeado com os cuidados 
necessários para evitar fraudes e simulações. 

Andréa Martins Ramos Spinelli137, entende que: 

Diante do estudo realizado, concluímos que, de fato, a Nova Lei 
de Falências foi editada para atender os anseios de toda uma 
sociedade e especialmente do mundo empresarial, que evoluiu 
consideravelmente desde a edição do Decreto-lei de 1945, que já 
nasceu com disposições ultrapassadas e desconformes com a 
realidade Pós Guerra que vigorava naquela época, (...). 
Acreditamos que nova Lei, diante das inovações por ela trazidas, 
as quais foram por nós destacadas, com especial relevo à 
possibilidade de venda antecipada dos bens, antes mesmo da 

                                            
135 MARGAZÃO, Lídia Valério. A recuperação judicial, p. 117. 
136 MELARÉ. Márcia, Regina Machado. A recuperação extrajudicial, p. 162. 
137 SPINELLI, Andréa Martins Ramos. Falência – Disposições gerais – Inovações e 

procedimento, p. 220. 
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formação do quadro geral de credores e a não ocorrência das 
sucessões tributária e trabalhista ara o arrematante dos bens da 
massa falida que forem alienados em juízo, em muito contribuirão 
para a celeridade e efetividade do processo falencial, o que será 
benéfico para os credores. 

No entendimento de Waldo Fazzio Junior138: 

É natural que a LRE contenha imprecisões, interrogações e, 
provavelmente, nem sempre ofereça as melhores alternativas 
para vários problemas oriundos das crises financeiras que, hoje, 
assolam as empresas brasileiras. Também, não devem causar 
perplexidade as resistências iniciais do empresariado mais 
conservador, em face das mudanças que o novo sistema 
concursal sugere. Toda a alteração no universo jurídico, sobretudo 
no ultra-sensível segmento econômico, representa a negação da 
ordem anterior e impõe a premência de se adotarem novas 
estratégias, novas praxes que induzem nova mentalidade. Como é 
impossível ajustar, sem rupturas, ordens econômicas diferentes e, 
portanto, ordens da área empresarial a repensar a insolvência 
como incidente e não apenas como exercício da empresa, bem 
como a considerar as vantagens da simplificação procedimental 
nos processos liquidatários. E conclui:  

A modificação da infra-estrutura econômica sempre se projeta 
decisivamente na superestrutura político-jurídica e o advento da 
LRE é mais uma reafirmação disso. Novas regras econômicas 
demandam novos comandos jurídicos e novas empresas 
demandam novos empresários. A LRE não é uma singela 
substituição normativa e seus destinatários imediatos só tem um 
caminho, o da compreensão de que a empresa não é mais só um 
instrumento do empresário. 

No prefácio da obra de Julio Kahan Mandel139, assinado pelo 

advogado e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Mauricio Correa, ressalta 

a necessidade de uma nova lei, em face a evolução do mundo moderno: 

                                            
 
138 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 19. 
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Fazia-se, contudo, necessário substituir a velha lei por um texto 
que, efetivamente, seguisse a profunda revolução por que vem 
passando o mundo moderno, com novas tecnologias e o comércio 
se operando em segundo, por meio da Internet e da comunicação 
altamente sofisticada, jamais imaginada na metade do século 
anterior. Já se disse que a lei deve andar de braços dados com a 
realidade, sob pena de fenecer solitária. 

A Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas, com 

base, no entendimento dos doutrinadores acima citados, não tem entendimento 

pacífico, sendo que percebe-se,  que a lei 11.101/2005 apesar de muito nova, já 

resulta em diversos entendimentos doutrinários diferenciados, mas, que 

pacificamente mesmos com suas interpretações ainda a serem muito exploradas, 

acredita-se fielmente na sua credibilidade. 

 

                                                                                                                                    
139MANDEL, Julio Kahan. Nova lei de falências e recuperação de empresas anotada: Lei 

11.101, de 9 de fevereiro de 2005, p. XIV. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Lei 11.101 de 09 de fevereiro de 2005, somente entrou em 

vigor no mês de junho de 2005, e a presente monografia foi realizada no ano de 

2005 e nos primeiros meses de 2006. Portanto o material disponível em doutrina, 

não era o que se esperava, acreditava poder dispor de mais pesquisa doutrinária. 

No caso em questão foi solicitado a Biblioteca Central da Univali novos materiais, 

que somente estiveram disponíveis em fevereiro de 2006. Mesmo assim, o 

material utilizado alcançou o fim buscado com a presente. 

No que tange as perguntas e suas hipóteses suscitadas na 

introdução, remete-se as seguintes conclusões: 

A hipótese referente aos princípios foi confirmada, todos 

foram explicados ao longo da pesquisa, tais como, o principio da preservação da 

empresa, separação dos conceitos de empresa e empresário, retirada do 

mercado de empresa e empresários não recuperáveis, proteção aos 

trabalhadores, entre outros. 

A segunda hipótese também foi confirmada, acredita-se que 

ficou claro os requisitos e conceitos dos institutos, ênfase se deu ao conceito de 

recuperação judicial elencando o artigo 47 da Nova Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas, por tratar da função social da empresa. Quanto à 

recuperação extrajudicial ser ela, digamos, um acordo procedido de homologação 

judicial. 

A terceira hipótese, confirmada também foi, e podendo-se ir 

além, do que foi proposto, quantos aos efeitos na sociedade, não somente se 

reerguer a empresa, e adequá-la ao mundo moderno, mas sim, isso de forma 

direta, é influenciar a vida do cidadão empregado que depende diretamente seu 

sustento da viabilidade a empresa qual labora, dos credores que necessitam da 

empresa, do governo que vê nela o lado social e sua contribuição a economia. 
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Até o presente momento não se tem grandes julgados, pois 

se trata de uma Lei nova, que entrou em vigor em junho de 2005, portanto, não se 

tem tanta certeza se a mesma encontrará respaldo e vingará no sistema jurídico 

brasileiro, pois até mesmo os mais conservadores ainda a olham com receio, mas 

confirma-se, e isto é quase que unânime, que se fazia necessário uma nova 

legislação, o que nos remete a acreditar e apostar no seu sucesso desta 

legislação.  
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