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IX

Apresentação

O Direito Recuperacional e Falimentar representa um 
sub‑ramo específico do Direito Empresarial. Esse regime jurí‑
dico disciplina a crise econômico‑financeira dos empresários 
e sociedades empresárias, trazendo sua solução por meio de 
procedimentos recuperacionais judiciais e extrajudiciais, ou as 
resolvendo por meio do procedimento falimentar.

A presente obra se faz relevante no atual cenário, uma 
vez que a legislação brasileira que disciplina tais institutos é a 
Lei no 11.101/2005 – LRF, a qual teve substancial alteração dada 
pela Lei no 14.112/2020, sancionada em 24‑12‑2020.

Com isso, diante da expertise dos autores enquanto auxi‑
liares do juízo (administradores judiciais), o objetivo primordial 
desta obra é desenhar as primeiras percepções relacionadas 
às questões práticas que permeiam os feitos recuperacionais 
e falimentares.

A intenção dos autores é atualizar a presente obra anual‑
mente, de acordo com as decisões judiciais que trarão com‑
preensões para a melhor aplicação do texto legal agora em vigor.

Apesar dos esforços legislativos que culminaram na atua‑
lização da legislação com base em quinze anos de entendimentos 
jurisprudenciais, somados às boas práticas em âmbito mundial, 
fato é que algumas questões merecem ser problematizadas com o 
fito de aparelhar os administradores judiciais, advogados, peritos, 
juízes, acadêmicos e também os demais interessados na área.

Os autores
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1.  Aspectos gerais da falência 
e da recuperação judicial

A Lei no 11.101/2005 (LRF) estrutura três principais institutos: 
a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial e a falência

Em linhas gerais, a recuperação extrajudicial (RExt) é 
aquela em que o devedor está autorizado a propor e negociar com 
credores plano de recuperação extrajudicial, em que depende 
do Poder Judiciário apenas para a pertinente homologação.

A recuperação judicial (RJ), por sua vez, representa um 
procedimento judicial em que o devedor busca seu soerguimento. 
Tal instituto pode se dar de duas formas: ou de forma ordinária, 
ou via apresentação de plano especial para ME e EPP, que é uma 
faculdade alcançada à devedora.

Por fim, a falência presta‑se ao procedimento de execu‑
ção concursal, cujo principal objetivo é a venda dos ativos para 
pagamento do passivo, a partir de uma ordem de preferência 
estipulada pela lei.

Feitas as primeiras considerações, passa‑se à análise 
de todos os institutos, problematizados com a redação da Lei 
no 14.112/2020.

1.1 Disposições comuns aos dois institutos

1.1.1 Dos legitimados
A Lei no 11.101/2005 (LRF) preceitua, em seu art. 1o, quem se 

sujeita à sua disciplina, sendo estes o empresário individual e a 
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sociedade empresária. Além dos citados, a lei também é aplicada 
à empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI).

Quem se 
submete à Lei 
no 11.101/2005

Sociedades empresárias

Empresário individual

Empresa individual de responsabilidade limitada

Nesse ponto, já cabe a primeira problematização relacio‑
nada às alterações da Lei no 14.112/2020, que deixou de incluir 
expressamente a EIRELI em seu texto legal. Apesar disso, na 
prática, embora se destaque a sua natureza sui generis, admite‑se 
o pedido de recuperação judicial e falência de empresas indivi‑
duais de responsabilidade limitada.

Percebe‑se do texto legal que as regras da LRF não são 
aplicadas aos devedores civis e, em caso de serem caracteriza‑
das suas insolvências, estes devem ser submetidos às regras do 
concurso de credores previstas no Código de Processo Civil (CPC). 
Além disso, a LRF igualmente não se aplica a fundações, parti‑
dos políticos, organizações religiosas nem sociedades simples.

De forma complementar, o art. 2o da LRF1 prescreve as 
demais pessoas jurídicas que não se submetem ao seu regime. 
Veja que, embora sejam exploradoras de atividade econômica, 

1 Art. 2o Esta Lei não se aplica a:
 I – empresa pública e sociedade de economia mista;
 II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consór‑

cio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano 
de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e 
outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.
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a LRF não é aplicada às empresas públicas nem às sociedades 
de economia mista.

Já no que tange às instituições financeiras públicas 
ou privadas, cooperativas de crédito, consórcio, entidade de 
previdência complementar, sociedade operadora de plano de 
assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capi‑
talização e outras entidades equiparadas a estas, a LRF não é 
aplicada ao considerar que se trata de agentes econômicos que 
atuam em mercados regulados. Além disso, possuem legislações 
específicas que disciplinam o tratamento jurídico concedido às 
suas insolvências, submetendo‑se aos procedimentos especiais 
de liquidação extrajudicial.

Ou seja, há que ficar claro que não se submetem todas 
as sociedades empresárias, já que a regra comporta exceções.

Relativamente às cooperativas, o Superior Tribunal de 
Justiça já decidiu que “as sociedades cooperativas não se sujeitam 
à falência, dada a sua natureza civil e atividade não empresária, 
devendo prevalecer a forma de liquidação extrajudicial prevista 
na Lei no 5.764/1971”.2 Todavia, destaca‑se a inserção (anterior‑
mente vetada pelo Presidente da República) do § 13 ao art. 6o 
da LRF, o qual define que não se aplica a vedação contida no 
inciso II do art. 2o (vista acima) quando a sociedade operadora 
de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. Desse 
modo, as cooperativas exclusivamente de saúde poderão entrar 
com pedido de recuperação judicial.

Assim, no que tange aos legitimados, o novo texto legal 
inovou no que diz respeito à possibilidade de produtor rural e a 
cooperativa médica também se sujeitarem à Lei no 11.101/2005. 

2 AgRg no REsp no 999.134/PR
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Por ser desafiadora a atenção aos requisitos da apresentação do 
pedido de Recuperação Judicial pelo Produtor Rural, a questão será 
problematizada em tópico específico na sequência (tópico 2.1).

1.1.2 Foro competente, juízo universal 
e obrigações exigíveis

Em relação ao foro competente para julgar e processar 
os procedimentos recuperacionais e falimentares, tem‑se que 
é o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou 
da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil (art. 3o, LRF).

É importante referir que o local do principal estabeleci‑
mento do devedor nem sempre é o local da sede da empresa, 
tendo em vista que se considera como principal estabelecimento 
o que concentra maior volume de negócios.3

A questão é tão importante que, quando da realização 
da constatação prévia – tratada na sequência (tópico 2.5), o § 7o 
do art. 51‑A permite que a constatação aponte “que o principal 
estabelecimento do devedor não se situa na área de competência 
do juízo”, devendo o juiz “determinar a remessa dos autos, com 
urgência, ao juízo competente”.

Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial 
ou decretada a falência, o que se tem é a criação de um juízo 
universal e as obrigações do empresário ou da sociedade empre‑
sária são atraídas para tal. Assim, não se fala mais em relações 
jurídicas bilaterais, eis que se estabelece um foro comum, no 
qual as relações jurídicas da empresa não são mais consideradas 
unidades esparsas, mas parte de um patrimônio.

A legislação ainda prevê, em seu art. 5o, algumas obriga‑
ções que não são exigíveis do devedor, vejamos:

3 AgInt no CC no 147.714.
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de seus membros. Caso o comitê não seja formado, deve o AJ 
ou, na incompatibilidade deste, o juiz exercer suas atribuições 
(art. 28, LRF).

A composição do comitê de credores é discriminada no 
art. 26 da LRF, sendo a seguinte: a) 1 (um) representante indicado 
pela classe de credores trabalhistas, com 2 (dois) suplentes; b) 1 
(um) representante indicado pela classe de credores com direitos 
reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 (dois) suplentes; 
c) 1 (um) representante indicado pela classe de credores quiro‑
grafários e com privilégios gerais, com 2 (dois) suplentes; d) 1 
(um) representante indicado pela classe de credores represen‑
tantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 
(dois) suplentes.

Comitê de 
credores

2 suplentes

2 suplentes

1 credor trabalhista

1 credor direito real ou 
privilégio especial

1 credor ME/EPP

1 credor quirografário 
ou privilégio geral

2 suplentes

2 suplentes

Assim, em regra, o comitê de credores será formado 
por quatro membros, sendo um representante de cada classe. 
Todavia, a agrupação poderá ser formada por número inferior 
de representantes, caso alguma das classes não indique mem‑
bro. No mais, após sua formação, seus próprios representantes 
elegerão o presidente.

Tal como o AJ, existem atribuições do comitê de credores 
que, por seu turno, estão dispostas no art. 27 da LRF.
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Em ambos os procedimentos, deve fiscalizar as atividades 
e examinar as contas do AJ, zelando pelo bom andamento do 
processo e pelo cumprimento da lei. Ademais, deve comunicar 
ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interes‑
ses dos credores, apurando e emitindo parecer sobre quaisquer 
reclamações dos interessados e podendo requerer a convocação 
da AGC e manifestar‑se nas hipóteses previstas na LRF.

Na recuperação judicial, deve fiscalizar a administração 
das atividades do devedor, apresentando, a cada 30 (trinta) 
dias, relatório de sua situação e a execução do PRJ. Além disso, 
poderá submeter à autorização do juiz, quando ocorrer o afas‑
tamento do devedor, a alienação de bens do ativo permanente, 
a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como 
atos de endividamento necessários à continuação da atividade 
empresarial durante o período que antecede a aprovação do 
plano de recuperação judicial.

Por não possuir remuneração a ser custeada pelo devedor 
ou pela massa falida, a instalação de um comitê é incomum. 
Porém, poderão ser ressarcidas as despesas ocasionadas para 
realização de ato previsto na lei, mediante comprovação e autori‑
zação do juízo, observada a disponibilidade de caixa (art. 29, LRF).

1.1.6.3 Disposições comuns ao administrador 
judicial e ao comitê de credores

O art. 30 da LRF prevê as possibilidades de impedimento 
para exercer as funções de AJ ou ser membro do comitê de 
credores, sendo elas: a) quem, nos últimos 5 (cinco) anos, no 
exercício do cargo de AJ 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; b) quem tiver relação de parentesco ou afinidade 
até o 3o (terceiro) grau com o devedor, seus administradores, 
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ser determinada a remessa dos autos, com urgência, ao juízo 
competente (art. 51‑A, § 7o, LRF).

2.6 Aspectos relevantes acerca do despacho 
de processamento da recuperação judicial

Na hipótese em que o juízo entenda pelo processamento 
da RJ, deverá tomar as providências descritas no art. 52 da LRF, 
sendo elas:

Nova redação com 
a Lei no 14.112/2020

Nova redação com 
a Lei no 14.112/2020

A nomeação do administrador judicial

A determinação da suspensão de todas as ações ou 
execuções contra o devedor, salvo excessões

A determinação ao devedor de apresentação 
das contas demonstrativas mensais

A determinação da dispensa da 
apresentação de certidões negativas

A ordenação de intimação eletrônica ao 
Ministério Público e às Fazendas Públicas

Despacho de 
processamento

Em relação à determinação da suspensão das ações ou 
execuções contra o devedor, cabe a este realizar a comunicação 
aos juízos competentes (art. 52, § 3o, LRF). Aliás, em razão do 
prazo de suspensão (stay period) por 180 (cento e oitenta) dias, 
mostra‑se hígida a inviabilidade de retirada ou expropriação 
de bens essenciais às atividades empresariais – até mesmo dos 
créditos não sujeitos aos procedimentos recuperacionais, cujas 
execuções não são suspensas.

Ressalta‑se que serão suspensos eventuais pedidos de 
falência que tramitem em face do devedor, ficando no aguardo 
do julgamento do pedido de recuperação. Além disso, com a 
decisão que defere o processamento da RJ, o juiz determina 
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a publicação do edital a que alude o § 1o do art. 52 da LRF. No 
referido edital, devem constar os seguintes requisitos:

Art. 55 da LRF 
(30 dias)

Art. 7o, § 1o, da 
LRF (15 dias)

Resumo do pedido do devedor e da decisão

Relação nominal de credores, em que se discrimine o 
valor atualizado e a classificação de cada crédito

Objeção ao plano de 
recuperação judicial

Advertência acerca dos prazos 
para habilitação dos créditos

Requisitos 
edital – 

art. 52, § 1o

Após o processamento da RJ, os credores podem, a qual‑
quer tempo, requerer a convocação da AGC para constituição do 
comitê de credores ou substituição de seus membros (art. 52, 
§ 2o, LRF).

Outra regra é que, após o processamento da RJ, o devedor 
não pode mais desistir do pedido de RJ, devendo obter, para tanto, 
a aprovação da desistência junto à AGC (art. 52, § 4o, LRF). Isso 
porque o pedido de recuperação não é mais só do interesse do 
devedor, mas também é da coletividade de credores.

Da publicação da decisão que deferir o processamento 
da RJ, passa a contar o prazo de 60 (sessenta) dias, para apre‑
sentação do PRJ, como será explicado nas linhas que seguem.

2.7 Do plano de recuperação judicial
Em relação ao PRJ, como anteriormente referido, este 

deve ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias a contar 
do despacho de processamento da RJ, devendo conter: a) a dis‑
criminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem 
empregados, bem como um resumo de cada ato que o compõe; 
b) a demonstração analítica de sua viabilidade econômica; e 
c) laudo econômico‑financeiro e de avaliação dos ativos do 

A Nova Redacao Lei Falencias - 1ª ed.indd   68A Nova Redacao Lei Falencias - 1ª ed.indd   68 24/03/2021   11:2124/03/2021   11:21



69

Lei de Falência e de RecuperaçãoA NOVA REDAÇÃO DA

devedor, subscrito por profissional habilitado ou por sociedade 
especializada, conforme dispõe o art. 53 da LRF.

Caso o plano não seja apresentado no prazo de 60 (sessenta) 
dias, a falência do devedor será decretada, nos termos do inciso 
II, do art. 73 da LRF, o qual estudaremos em breve no tópico 2.14.

Em linhas gerias, o PRJ é o meio utilizado como proposta 
do devedor aos seus credores, com o intuito de superar a crise e 
continuar a desenvolver a atividade da empresa. É nele que são 
fixadas as obrigações que devem ser cumpridas pelo devedor e, 
em caso de descumprimento, o que se tem é a possibilidade de 
convolação da recuperação em falência.

Após a apresentação do PRJ ao juízo, este ordenará a publi‑
cação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento 
do plano, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para a manifestação 
de eventuais objeções (art. 53, parágrafo único, LRF).

Na prática, o edital de aviso de recebimento do plano 
acaba pode se dar junto do edital com a publicação da relação 
de credores da administração judicial. Com isso, são abertos dois 
prazos aos credores: 10 (dez) dias para impugnarem a relação de 
credores e 30 (trinta) dias para apresentar objeções ao plano.

Com efeito, a LRF define que não poderá prever prazo 
superior a um ano para pagamento dos créditos derivados da 
legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho, 
vencidos até a data do pedido de RJ; ainda, determina o prazo 
não superior a 30 (trinta) dias para o pagamento dos créditos 
de natureza salarial, vencidos nos três meses anteriores ao 
pedido de RJ, com o valor não superior a até cinco salários por 
trabalhador (art. 54, caput e § 1o, LRF).

Contudo, a Lei no 14.112/2020 trouxe uma importante 
mudança quanto ao prazo de pagamento dos créditos traba‑
lhistas, acrescentando o § 2o ao art. 54 da LRF. Agora, o prazo de 
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6.  Crimes falimentares

O art. 22, III, e, da Lei no 11.101/2005 (LRF), indica que a AJ 
deve apresentar relatório que aponte as causas da decretação da 
quebra e a eventual responsabilidade civil e criminal. Do texto 
legal, tem‑se o seguinte:

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a 
fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros 
deveres que esta Lei lhe impõe:
(...)
III – na falência:
(...)
e) apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, con‑
tado da assinatura do termo de compromisso, 
prorrogável por igual período, relatório sobre as 
causas e circunstâncias que conduziram à situação 
de falência, no qual apontará a responsabilidade 
civil e penal dos envolvidos, observado o disposto 
no art. 186 desta Lei;

Acompanhado o referido dispositivo, o art. 186 da LRF 
identifica a necessidade de apresentação de exposição circuns‑
tanciada, considerando as causas da falência e o proceder do 
devedor e outras informações detalhadas para o apuramento 
de eventual crime falimentar:

Art. 186. No relatório previsto na alínea e do inciso 
III do caput do art. 22 desta Lei, o administrador 
judicial apresentará ao juiz da falência exposição 
circunstanciada, considerando as causas da falência, 
o procedimento do devedor, antes e depois da sen‑
tença, e outras informações detalhadas a respeito 
da conduta do devedor e de outros responsáveis, 
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se houver, por atos que possam constituir crime 

relacionado com a recuperação judicial ou com a 

falência, ou outro delito conexo a estes.

Parágrafo único. A exposição circunstanciada será 

instruída com laudo do contador encarregado do 

exame da escrituração do devedor.

O relatório e as ponderações pelo AJ não são condições 

para a responsabilização dos agentes envolvidos. O Ministé‑

rio Público, titular da ação penal, deverá ser intimado de sua 

apresentação, a fim de que possa promover eventual denúncia.

Assim, tanto no âmbito da falência quanto no da recupera‑

ção judicial, é possível que os administradores – e em oportuni‑

dades outros players – sejam condenados nas sanções dispostas 

no Capítulo VII, que trata dos crimes falimentares. Com isso, é 

oportuno trazer a tipificação do que foi previsto pelo legislador 

(arts. 168‑178), destacando as alterações da Lei no 14.112/2020.

6.1 Art. 168 – Fraude a credores

TIPO PENAL

Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a 
falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a 
recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou 
possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou 
assegurar vantagem indevida para si ou para outrem.

SUJEITO 
ATIVO

Administrador
Admite concurso de pessoas
§ 3o Nas mesmas penas incidem os contadores, técnicos 
contábeis, auditores e outros profissionais que, de qualquer 
modo, concorrerem para as condutas criminosas descritas 
neste artigo, na medida de sua culpabilidade.

PENA Pena – Reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
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DIMINUIÇÃO 
DE PENA

§ 1o A pena aumenta‑se de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se 
o agente:
I – elabora escrituração contábil ou balanço com dados 
inexatos;
II – omite, na escrituração contábil ou no balanço, 
lançamento que deles deveria constar, ou altera escrituração 
ou balanço verdadeiros;
III – destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais 
armazenados em computador ou sistema informatizado;
IV – simula a composição do capital social;
V – destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os 
documentos de escrituração contábil obrigatórios.
§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até metade se 
o devedor manteve ou movimentou recursos ou valores 
paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, inclusive 
na hipótese de violação do disposto no art. 6o‑A desta Lei.

AUMENTO 
DE PENA

§ 4o Tratando‑se de falência de microempresa ou de empresa 
de pequeno porte, e não se constatando prática habitual 
de condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz 
reduzir a pena de reclusão de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) 
ou substituí‑la pelas penas restritivas de direitos, pelas de 
perda de bens e valores ou pelas de prestação de serviços à 
comunidade ou a entidades públicas.

6.2 Art. 169 – Violação de sigilo empresarial

TIPO PENAL

Violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo 
empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou 
serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado 
de inviabilidade econômica ou financeira.

SUJEITO 
ATIVO Qualquer agente (exs.: credores empregados:

PENA Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

DIMINUIÇÃO 
DE PENA X

AUMENTO 
DE PENA X
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