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PONTOS DA  APRESENTAÇÃO



Em 09 de Fevereiro de 2005, foi sancionada a Lei n.º 11.101/05, que entrou em
vigor no mesmo ano, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, passando
a disciplinar a falência e a recuperação judicial e extrajudicial de empresas;

Até então havia em nosso ordenamento somente a figura da falência e da
concordata (agora extinta), reguladas pelo Decreto-Lei n.º 7.661/45;

Com a promulgação desta nova legislação, ocorreu uma mudança de paradigma
no ordenamento brasileiro: o objetivo passou a ser a recuperação das empresas e a
manutenção da atividade empresarial, sempre que possível;

1. Aspectos Gerais da Lei n.º 11.101/2005 



Princípios da Lei n.º 11.101/05:

Preservação da organização: por meio da recuperação das empresas que tenham
condições de continuar operando e da rápida liquidação das que estejam sem condições;

Proteção aos trabalhadores: especialmente por meio da manutenção de postos de
trabalho;

Redução do custo do crédito: pela concessão de privilégios a alguns créditos;

Participação ativa dos credores: em assembléia geral de credores e por meio do comitê
de credores;

Valorização de ativos das empresas: propiciando a venda célere de ativos;

1. Aspectos Gerais da Lei n.º 11.101/2005 



A Lei disciplina a falência e recuperação do empresário (pessoa que exerce
atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços)
e da sociedade empresária (aquela constituída com o fim de exercício de
atividade própria de empresário);

Não é aplicável a empresas públicas, sociedades de economia mista, instituições
financeiras, cooperativas de crédito, consórcio, entidades de previdência
complementar, operadora de plano de saúde, seguradoras, sociedade de
capitalização e sociedades a estas equiparadas;

Produtores rurais podem se beneficiar da Lei, desde que inscritos no Registro
Público de Empresas Mercantis;

1. Aspectos Gerais da Lei n.º 11.101/2005 



Algumas críticas à Lei: 

Não inclusão de créditos tributários na recuperação de empresas;

Privilégio ao setor bancário, o qual não representou uma queda efetiva nos juros;

Imprecisão quanto aos efeitos da aquisição do estabelecimento, especialmente em
casos de recuperação de empresas;

Diferenciação das possibilidades de recuperação da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, restringindo as possibilidades de recuperação dessas empresas.

1. Aspectos Gerais da Lei n.º 11.101/2005 



A Lei n.º 11.101/05 introduziu em nosso ordenamento essa modalidade de
recuperação, operada no âmbito extrajudicial, o que até então era vedado.
Durante a vigência do ordenamento anterior, tal negociação consistia em um dos
motivos para decretação da falência;

Somente 07 artigos regulam a recuperação extrajudicial, que foram inseridos
quase ao final da Lei, após a regulação da recuperação judicial e da falência;

Trata-se de uma negociação com alguns credores de toda ou parte da dívida, sem
interferência do judiciário;

2. A Recuperação Extrajudicial



É vedada a negociação extrajudicial de débitos: tributários, trabalhistas,
decorrentes de acidente de trabalho, com garantia fiduciária, referentes a
arrendamento mercantil, compra e venda de imóveis com específicas
características e adiantamento de contrato de câmbio;

Embora se trate de uma recuperação extrajudicial, o acordo entre devedor e
credores pode ser homologado judicialmente;

Porém, a rejeição do pedido de homologação não implica em decretação da
falência, nem impossibilita outros acordos privados, apenas retorna as parte ao
estado anterior, ou seja, ao que estava vigente antes do acordo;

2. A Recuperação Extrajudicial



Se requerido na homologação judicial, o acordo pode obrigar todos os credores da
mesma espécie com relação a todos os créditos existentes até a data do pedido de
homologação;

O plano de recuperação extrajudicial não pode prejudicar credores não sujeitos a
ele, nem prever o pagamento antecipado de dívidas;

Em razão de todas as limitações que possui, da resumida regulação e da
ausência de envolvimento do judiciário, o que se tem visto na prática é uma
fraca utilização desse benefício.

2. A Recuperação Extrajudicial



Mecanismo criado para permitir a recuperação de empresas que estejam
enfrentando crise econômico-financeira, mas que ainda tenham possibilidade de
superar a crise;

Objetivo de manter fontes produtoras de riquezas e empregos, reconhecendo a
função social da empresa e a relevância do estímulo à atividade econômica;

Foco na proteção da pessoa jurídica, o que não implica necessariamente na
proteção das pessoas físicas que integram e comandam a empresa;

3. A Recuperação Judicial



A petição inicial deve seguir os requisitos do art. 51 da Lei n.º 
11.101/05, dentre eles é relevante destacar:

exposição das causas da crise;

demonstrações contábeis dos 3 últimos exercícios;

relação completa dos credores e dos empregados; e,

Certidões que comprovem a regularidade do registro da empresa;

3. A Recuperação Judicial



Deferido o processamento da ação, deverá ser apresentado o plano de
recuperação da empresa no prazo de 60 dias;

Para a elaboração deste plano, a Lei confere liberdade de escolha do meio para
recuperação da empresa, devendo cada organização optar pela forma mais
adequada a sua situação;

O art. 50 da Lei trás um rol exemplificativo de meios para a recuperação da
empresa, como por exemplo: concessão de prazos, cisão, incorporação ou fusão
da sociedade, redução salarial, venda parcial de bens, usufruto da empresa, etc;

3. A Recuperação Judicial



Um outro meio listado para recuperação é o trespasse do estabelecimento;

Sendo prevista essa hipótese no plano de recuperação judicial e sendo a venda
realizada por meio de leilão judicial, o adquirente do estabelecimento não será
sucessor das dívidas da empresa em recuperação;

Esse dispositivo da Lei foi um dos que mais gerou discussões judiciais, em razão
da imprecisão ao tratar do assunto. Decorridos 4 anos da promulgação da Lei, a
jurisprudência começa a pacificar essas questões;

3. A Recuperação Judicial



É importante salientar que a Lei também estipula alguns limites para o plano
de recuperação. Exemplos: os débitos trabalhistas não podem ser pagos em
prazo superior a 1 ano, e débitos de natureza salarial, que não excedam 5
salários mínimos, não podem ser pagos em prazo superior a 30 dias;

Uma vez aprovado e homologado o plano, a empresa permanecerá em
recuperação por 2 anos. Findo esse prazo o plano continuará sendo cumprido
sem supervisão do judiciário;

Não sendo aprovado o plano ou não sendo cumprido, será decretada a falência
da empresa, situação em que os fornecedores que continuaram fornecendo para
a empresa durante o período de recuperação serão beneficiados;

3. A Recuperação Judicial



Microempresa e Empresa de Pequeno Porte são aquelas definidas em Lei
específica, atualmente a Lei n.º 9.841/99;

Para tais empresas existe regulamento específico na Lei de Falências e
Recuperação de Empresas, previsto nos artigos 70 a 72, possibilitando que a
empresa opte por essa regulação específica ou não;

Tal procedimento específico visa beneficiar um número grande de empresas,
proporcionando um procedimento mais simples e com custo menor;

4. A Recuperação da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte



Essa recuperação “especial” abrange somente créditos quirografários;

As dívidas podem ser divididas em até 36 parcelas, com carência de no máximo
180 dias para início do pagamento;

Em razão disso, muito se tem criticado a Lei, que muito se assemelhou à antiga
concordata, concedendo um prazo curto para pagamento e incluindo somente
créditos quirografários na recuperação das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte.

4. A Recuperação da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte



Dispositivo aplicável nos casos em que é inviável a recuperação da empresa,
sendo necessária a sua liquidação, por meio de uma execução coletiva, para
rateio do valor apurado entre todos os credores, seguindo critérios definidos em
Lei;

O novo regulamento visa preservar os credores e seus interesses por meio do
afastamento do devedor de suas atividades e por meio da otimização da
liquidação do patrimônio;

Inclusive, foi conferida prioridade de tramitação ao processo de falência,
demonstrando a importância de se acelerar a solução do caso, reconhecendo-se o
caráter lesivo da demora na solução de casos de insolvência de empresas;

5. Falência



Pode ser requerida:
Quando o devedor não quitar obrigações líquidas superiores a 40 salários
mínimos;

Quando executado por quantia líquida o devedor não paga, não deposita e
nem nomeia bens à penhora no prazo legal;

Quando praticados atos de falência, tais como: liquidação precipitada de
ativos, realização ou tentativa de atos que retardem o pagamento de dívidas,
simulação de transferência do estabelecimento, etc;

5. Falência



Por força do art. 108, da Lei n.º 11.101/05, a arrecadação dos bens será
realizada imediatamente após a decretação da falência e independentemente
da formação do rol de credores;

Além disso, logo após a arrecadação, será iniciada a realização do ativo,
preferencialmente por meio de alienação da empresa como um todo;

Não sendo possível essa forma de liquidação, deverá ser dada preferência pela
venda de filiais ou unidades produtivas, seguida pela venda dos blocos de bens
de cada estabelecimento e, em último caso, a alienação isolada dos bens do
falido;

5. Falência



Assim como na Recuperação Judicial, foi conferido um benefício para os
adquirentes do estabelecimento, os quais não respondem por dívidas da
empresa falida, ou seja, não ocorre sucessão;

Tal benefício tem por objetivo proporcionar chances maiores de alienação da
empresa como um todo, o que garante a obtenção de um valor mais elevado e
conseqüentemente a satisfação de mais credores;

Também com o objetivo de satisfazer mais credores foi alterada a ordem de
pagamento nos casos de falência, ainda permanecendo os créditos trabalhistas
como os primeiros a serem quitados;

5. Falência



Porém, agora os créditos trabalhistas para terem preferência devem ser
inferiores a 150 salários mínimos;

Em segundo lugar, foram incluídos os créditos com garantia real até o limite do
bem gravado, seguidos pelo crédito tributário e os créditos com privilégio
especial e geral;

Abaixo destes, ainda estão os créditos quirografários, as multas e os créditos
subordinados;

Apesar destas mudanças, muitos credores continuarão a não receber qualquer
valor em situações de falência, uma vez que para decretação da falência é
evidente a insolvência da empresa, o que impossibilita a quitação de todos os
seus débitos.

5. Falência



VARIG: depois de tumultuado processamento, foi realizada a venda de unidades
produtivas, gerando fluxo de caixa e possibilitando a recuperação judicial da empresa.
Em breve o processo de recuperação deverá ser encerrado, em razão do lapso temporal;

REDE DUDONY: recentemente vendeu a rede varejista para o Grupo Silvio Santos,
com larga aprovação dos credores, apesar da redução do débito em aproximadamente
75%;

EMBRAFARMA: conseguiu aprovação de plano de reestruturação com prazos de até 10
anos para quitação da dívida, sem impugnação de nenhum credor;

LAR E LAZER: visando evitar impugnações aos créditos, propôs acordo com credores.

6. Casos Práticos



Fundado em 1978, NORONHA ADVOGADOS é um escritório de atividades internacionais, 
com sede na cidade de São Paulo e regionais em 

NORONHA  ADVOGADOS 

Rio de Janeiro, RJ ,
Recife, PE;
Belo Horizonte, MG,

Brasília, DF; 
Belo Horizonte, MG; 

Curitiba, PR; 
Porto Alegre, RS;

Bem como operações internacionais próprias em

Londres, Reino Unido
Shanghai, China.

Lisboa, Portugal; 
Miami, Flórida; 

Buenos Aires, Argentina;

NORONHA ADVOGADOS tem 39 sócios/ diretores 
e uma equipe de quase 180 advogados. 
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