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Ampliação da disponibilidade 
da Recuperação Judicial
Lei 11.101/2005

Sujeitos: Empresário, Sociedade Empresária

Exceção: Sociedades Economia Mista, Empresa Pública, IFs e outros 
regulados, produtor rural, cooperativas, sociedades não empresárias 

Restrições: Regularidade formal, 2 anos de atividade, condenação de sócios 
ou administrador, Prazo desde ultima RJ



Ampliação da disponibilidade 
da Recuperação Judicial

RJFalência

- Empresários Regulares
- Empresários Irregulares

- Empresários Regulares
+ 2 anos – Sem RJ há 5 anosHoje

Proposta

- Empresários Regulares
- Empresários Irregulares

- Agentes econômicos que 
tenham pedido RJ  

Agentes Econômicos
(Regulares Irregulares, 

Empresariais, Civis, 
Cooperativas, SEM, Empresa 

Pública, Produtor Rural –
sem limite prazo)

Considera-se agente econômico qualquer pessoa física ou jurídica que exerça ou 
tenha por objeto o exercício de atividade econômica em nome próprio, 
independentemente de inscrição ou da natureza empresária de sua atividade. 



Foro

LOCAL DO PRINCIPAL 
ESTABELECIMENTO  

ELEIÇÃO DE FORO NO 
ESTAUTO/CONTRATO SOCIAL

- sem objetivo de fraude 

- efetivo exercício de atividade 
econômica na comarca escolhida 



Administrador Judicial

AJ

Qualificação

Remuneração

Complexidade

Numero de credores

Estimativa de trabalho

Capacidade do devedor

Atribuições

Mediação

Verificação créditos

180 dias para vender bens na Falência

Sanções Suspensão pagamentos



Modernização de 
procedimentos

AGC eletrônica e aprovação por adesão

Comunicações eletrônicas

Dispensa de editais em jornal de grande circulação

Documentos aceitos por Meio eletrônico 



Co-obrigados

Autonomia x Sujeição

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam 
seus direitos contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, 
alterando-se as garantias acessórias conforme as modificações sofridas 
pela obrigação principal no plano de recuperação judicial homologado 
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Trabalhistas acidente 
do Trabalho

Direito Real de Garantia

FISCO

Privilégio geral

Privilégio Especial

Quirografário

Subquirografário

Subordinado
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AJ, Assistentes e Trabalhistas 
durante falência 

Quantias pagas à massa 
pelos credores

Despesas da arrecadação e 
liquidação

Custas Judiciais

Créditos posteriores à 
falência ou RJ 

Trabalhista

Garantia real

FISCO

Privilégio Especial

Privilégio Geral

Quirografário

Subquirografário

Subordinado

Restituições (AF, 
Leasing)

Créditos submetidos 
ao SBP

Liquidação (Falência) - Hoje



Créditos Ordinários (quirográfarios)

Créditos Garantidos por bens/direitos
(qualquer garantia válida não fidejussória)

Créditos Trabalhistas 

Despesas essenciais do Processo

Créditos Tributários

Créditos Subordinado

Credores Extraconcursais
Ativos livres

Ativos 
Vinculados
(Garantia)

Devedor

Liquidação (Falência) - Proposta 



Submissão de credores
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Deal

Garantia Real

Quirografários e 
privilégios

Fora deal

FISCO

Trabalhistas

Proprietários

ACC

P
ro

p
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a

Deal

Proprietários

ACC

Garantia Real

Quirografários e 
privilégios

Fora deal

FISCO

Trabalhistas



Classes na RJ

A
G

C

1.....

2.....

3....

4....

5....

etc...

A
G

C

1. Trabalhistas e AT

2. Garantia Real

3. Quirografário, 
Privilégio e subordinado

4. MPE

Hoje: 4 classes Proposta: classes Livres



Créditos Quirográfarios

Créditos Garantidos

Créditos Trabalhistas 

Despesas essenciais do Processo

Créditos Tributários

Créditos Subordinado

Credores Extraconcursais

Recuperação Judicial 
Proposta 

Ordem na liquidação



Créditos Quirografários

Créditos Garantidos

Créditos Trabalhistas 

Créditos Tributários

Créditos Subordinado

Recuperação Judicial 
Proposta 

Ordem na liquidação
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Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

etc

Maioria OU
Cram down

Maioria OU
Cram down

Maioria OU
Cram down

Maioria OU
Cram down

Maioria OU
Cram down

Maioria OU
Cram down

Maioria OU
Cram down

Cram Down: Critério objetivo 
Se o plano não colocar os 
credores em situação pior que na 
falência



Exercido pelo credor no seu interesse e de acordo com seu juízo de 
conveniência.

VOTO ABUSIVO (TAXATIVO)
O voto será considerado abusivo quando o credor:
I - dele se valer para obter vantagem ilícita ou exclusivamente para prejudicar o 
devedor ou terceiro; ou
II - exercê-lo por conta, ordem ou no interesse total ou parcial de outro que 
não o próprio credor; ou 

III - tiver ajuste com o devedor ou terceiros que implique em não submissão 
integral aos efeitos das disposições do plano impostas aos demais credores 
da mesma classe.

Será nulo negócio em que o devedor ou seus sócios ou administradores, em 
nome próprio ou por interposta pessoa, confiram vantagens a um credor não 
incluídas no plano de recuperação judicial, em contrapartida a qualquer 
manifestação, voto ou omissão em deliberação desta Lei

Voto



Maior transparência na RJ

Exigência de informações relevantes do Devedor (comunicação mensal 
dos bens vendidos, de venda de bens ) e dos credores (prevenção a 
abuso de voto)

Responsabilização pessoal do autor das contas e avaliações por dolo ou 
culpa

Manutenção de site publico pelo AJ com todas as informações e 
documentos sobre o procedimento.

Será nulo negócio em que o devedor ou seus sócios ou administradores, 
em nome próprio ou por interposta pessoa, confiram vantagens a um 
credor não incluídas no plano de recuperação judicial, em contrapartida 
a qualquer manifestação, voto ou omissão em deliberação desta Lei



Contratos na RJ

1 – Rescisão pelo devedor com inscrição das multas 

2 – Nula cláusula Ipso Facto

3 – Derivativos na RJ

4 – Preservação de contas correntes

5 – Patrimônio de Afetação;



Encerramento da RJ

Fase aprovação do plano Fase de cumprimento

Fase aprovação do plano

RJ hoje – tempo indefinido

RJ Proposta – 180 – 270 dias

Pedido Homologação Encerramento

Pedido Homologação
Encerramento



Procedimento

Fase aprovação do plano

RJ Proposta – 180 – 270 dias

Pedido
Encerramento

Novo Stay



Aceleração da liquidação na 
falência
AJ terá 180 dias para liquidar ativo – remuneração ligada a desempenho

Ampliada possibilidade de venda

Transferência dos ativos aos credores via veículo de investimento 
(sociedade ou fundo) 



Inicio do 
procedimento

Avaliação e alienação Pagamento dos credores

Inicio do 
procedimento

Avaliação e alienação
Pagamento 

dos credores

180 dias

X anos

Falência Hoje

Falência Proposta



Alienação de Bens

1ª Tentaiva
100% av

2ª Tentativa 
50% av

3ª Tentativa

Qq preço

• Adjudicação

• Venda pelos credores

• Conversão a veícuLo de 
investimento

SEM SUCESSÃO

SEM PREÇO VIL

SEM FORMALIDADE

SEM IMPUGNAÇÃO -
MORAL HAZARD



Fresh Start

3 anos
• Decretação falência

imediato

• Pedido

• (sem proc. Crime)

10 dias
• Impugnação objetiva

5 dias
• Homologação



Viabilização de circulação 
(mercado) de crédito

Garantia de manutenção do status do crédito cedido

Possibilidade de pagamento dos credores na falência através de 
constituição de fundo de investimento.



DIP Financing - Financiamento
Regras específicas para financiamento da recuperação

Consulta aos credores

Agilidade de decisão

Valor fora de concurso.



Grupos
Criação dos conceitos de ”consolidação processual” e ”consolidação 
substancial”

Critérios para consolidação

Preocupação com a preservação da ”legal entity”



Recuperação Extrajudicial

Estabilidade

Stay

Pedido sem quórum

Stay sem plano



Processo Civil
Previsão de agravo.

Eliminação de efeito suspensivo nas apelações s/ impugnações

Prazos em dias corridos



Outras propostas
VARAS ESPECIALIZADAS



Outras propostas
TRATAMENTO FISCAL:
Da massa
Dos prejuízos em função do plano
Do ganho de capital com a venda de bens da massa

PROVISIONAMENTO BANCÁRIO









Gestão dos ativos do devedor (5,5/6,0)



Procedimentos de Reorganização (2,0/3,0)



Participação dos Credores (2,0/3,0)


