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Apresentamos a Cartilha de Recuperação 
Judicial, elaborada voluntariamente pelos 
membros da Comissão Permanente de 
Recuperação de Empresas da Federasul.
Tal cartilha foi elaborada com o formato de 
perguntas e respostas, com a finalidade de 
tornar a sua leitura mais simples e objetiva. Não 
se pretende com a presente Cartilha exaurir a 
discussão a respeito da Lei de Recuperação 
Judicial, Lei nº 11.101/2005.
As respostas apresentadas estão de acordo 
com as disposições da Lei de Recuperação 

Judicial e com a atual jurisprudência 
majoritária de nossos Tribunais, tendo em vista 
a alteração da interpretação da Lei em 
determinadas situações ao longo dos anos, 
desde a sua promulgação no ano de 2005.
Cumpre esclarecer, que encontra-se em 
tramitação o Projeto de Lei 10.220/18, o qual 
propõe alterações na Lei de Recuperação 
Judicial, de modo que, posteriormente a 
aprovação do mesmo a presente cartilha 
será atualizada.

APRESENTAÇÃO

Recuperação judicial é uma “ferramenta” 

jurídica, que poderá ser utilizada por uma 

empresa, ou grupo empresarial, para sanar a 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

situação de crise enfrentada, nos termos da Lei 

nº 11.101/2005.

O que é uma recuperação judicial?01.

Poderá entrar (requerer) a recuperação judicial o 

empresário individual ou a sociedade empresária 

que exerça regularmente suas atividades, há 

mais de 2 anos, com inscrição na Junta 

Comercial, que não tenha falido anteriormente, 

nem tenha obtido Recuperação Judicial nos 

últimos 5 anos.

Recentemente, foi proferida decisão pelo 

Superior Tribunal de Justiça autorizando a 

recuperação judicial do produtor rural.

Quem pode entrar em recuperação judicial?03.

O objetivo da recuperação judicial é viabilizar a 

superação da situação de crise 

econômico-financeira enfrentada pelas 

empresas, permitindo desse modo a  

preservação da atividade empresarial, do 

emprego dos trabalhadores, e dos interesses 

dos credores.

Qual o objetivo da recuperação judicial?02.
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Podem ser incluídos na recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido 

ainda que não vencidos, com exceção das 

dívidas fiscais e os detentores de crédito com 

propriedade fiduciária, arrendamento mercantil, 

compra e venda com reserva de domínio e 

adiantamento a contrato de câmbio.

Quais créditos podem ser incluídos na recuperação judicial?05.

O Juiz de Direito (estadual) do local em que se 

situa o principal estabelecimento da empresa 

devedora. 

A Comarca de Porto Alegre possui Vara de Direito 

Empresarial, Recuperação Judicial e Falência - 

mas não com abrangência regional, como é o 

caso da Vara Regional Empresarial, de Novo 

Hamburgo – cuja competência alcança, além 

da sede, as comarcas de Campo Bom, Dois 

Irmãos, Estância Velha, Igrejinha, Ivoti, 

Montenegro, Portão, Parobé, São Leopoldo, São 

Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, 

Taquara e Três Coroas.

Qual é o juízo competente para analisar um pedido de recuperação judicial?07.

Não, as dívidas fiscais devem ser pagas 

regularmente ou através dos parcelamentos 

oficiais previstos na legislação federal e 

estadual, e não serão suspensas pelo 

deferimento da recuperação judicial. No entanto, 

existem parcelamentos com condições 

diferenciadas para as empresas que estão em 

recuperação judicial.

Cabe esclarecer, que existem decisões judiciais 

no sentido de suspender atos expropriatórios 

(como a penhora, por exemplo) nas execuções 

fiscais das empresas em recuperação judicial, 

muito embora inexista previsão legal.

Dívidas fiscais estão incluídas na recuperação judicial?06.

A recuperação judicial é uma alternativa 

prevista na lei para a empresa que seja 

viável economicamente, e que se encontra 

em crise, para que possa equilibrar suas 

contas e continuar atuando no mercado. 

Já a falência é o procedimento destinado 

àquelas empresas que não têm mais 

viabilidade de se recuperar, sendo 

promovida a liquidação da empresa, com 

a arrecadação de todos os ativos para 

venda e pagamento dos credores. 

Qual a diferença entre a recuperação judicial e a falência?04.



Após o deferimento do processamento da 

recuperação pelo Juiz, a empresa devedora não 

poderá desistir do pedido de recuperação 

judicial, salvo se obtiver aprovação da 

desistência na Assembleia Geral de Credores.

A empresa pode desistir do pedido de recuperação judicial?09.

Sim. Caso não seja apresentada a 

documentação exigida por Lei (tal  como 

o balanço patrimonial ,  demonstração de 

resultados, relatório gerencial de fluxo de caixa, 

entre outros), poderá ser indeferido (negado) o 

pedido de recuperação judicial.

O pedido de recuperação poderá ser indeferido (negado)?10.

Posteriormente ao deferimento do pedido de 

recuperação judicial, será obrigatoriamente 

acrescido à denominação da empresa a 

expressão “em recuperação judicial”. Portanto, 

basta consultar o CNPJ da empresa no site da 

Receita Federal, pois caso a empresa esteja em 

recuperação judicial, a referida expressão 

constará presente.

Como saber se uma empresa está em recuperação judicial?11.

A empresa deverá arcar com as custas 

processuais, os honorários dos profissionais que 

atuarão na reorganização da empresa e no 

processo (consultores e advogados), e os 

honorários do administrador judicial nomeado, 

estes fixados pelo juiz da recuperação judicial 

em até 5% dos valores devidos aos credores 

submetidos à recuperação judicial. 

Quais os custos envolvidos em um processo de recuperação judicial?12.

A empresa em recuperação judicial permanecerá 

sendo administrada pelos seus próprios 

administradores, sejam eles sócios ou não.

Quem administrará a empresa que estiver em recuperação judicial?13.

O deferimento do processamento é a 

decisão proferida no início do processo, 

quando o Juiz apenas analisa se os 

requisitos para ingresso foram 

preenchidos.  Já a concessão da 

recuperação judicial é a decisão 

proferida após a aprovação do plano de 

recuperação judicial pelos credores, 

homologando o mesmo.

Qual a diferença entre o deferimento do processamento da 
recuperação judicial e a concessão da recuperação judicial?08.
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Recebi correspondência do administrador judicial informando que sou 
credor de uma empresa em recuperação judicial. O que devo fazer?17.
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O administrador judicial é um profissional 

nomeado pelo juiz, preferencialmente 

advogado, administrador de empresa, 

contador ou economista, podendo 

também ser uma pessoa jurídica 

especializada.

O que é a figura do administrador judicial?14.

O administrador judicial tem a obrigação de 

fiscalizar o processo, desempenhando todas as 

funções administrativas, tais quais, receber e 

consolidar o quadro geral de credores, enviar 

carta aos credores informando acerca da RJ, 

publicar os editais de intimação, requerer a 

convocação da assembleia geral de credores,  

fiscalizar o devedor no cumprimento do plano, 

enviar relatórios mensais ao juízo, requerer a 

convolação de falência em caso de 

descumprimento, entre outras.

Qual a função do administrador judicial?15.

É um documento que será apresentado no 

processo, o qual conterá as medidas que serão 

adotadas pela empresa para superar a situação 

de crise na qual se encontra. Geralmente, tal 

Plano contém a previsão de concessão de 

deságio pelos credores, prazo de carência para 

início dos pagamentos e outras informações 

sobre a forma de satisfação do passivo sujeito 

à recuperação judicial. 

O plano apresentado será submetido à 

votação pelos credores em assembleia geral 

de credores.

Procure imediatamente um advogado 

especializado na área para que ele verifique se o 

valor e classe do seu crédito se encontram 

listados de forma correta. Caso não esteja, será 

necessária a apresentação de divergência de 

crédito ao administrador judicial. 

Permanecendo a classificação equivocada em 

nova relação que será apresentada pelo 

administrador judicial, caberá o ajuizamento de 

impugnação de crédito.

O que é o Plano de recuperação judicial?16.

Sim. Haverá a suspensão de todas as ações e 

execuções ajuizadas contra a empresa, em que 

se discutam créditos sujeitos ao procedimento 

da Recuperação Judicial, pelo prazo de 180 

dias. Todavia, existem inúmeras decisões 

judiciais prorrogando o referido prazo até a 

Haverá suspensão das execuções movidas contra a empresa devedora?18.
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realização da assembleia geral de credores, 

que votará o plano de recuperação judicial 

proposto pela empresa devedora. No referido 

prazo, ainda que a ação/execução verse sobre 

crédito não sujeito (por exemplo, crédito fiscal 

ou aqueles garantidos por alienação 

fiduciária), a parte contrária estará 

impossibilitada de retirar da empresa bens 

essenciais, permitindo que o empresário foque 

nas medidas estratégicas para continuidade 

do negócio.

São aqueles necessários para o 

desenvolvimento da atividade empresarial. Tais 

bens não poderão ser objeto de expropriação 

pelos credores, ainda que não sujeitos à 

recuperação judicial.

O que são bens essenciais?19.

A assembleia geral de credores é uma “reunião”, 

na qual se discutirão às condições do Plano de 

Recuperação Judicial previamente apresentado 

no processo. Nesta reunião, o Plano também 

será submetido à votação pelos credores.

A convocação para a assembleia será 

realizada pelo administrador judicial, através 

da publicação de edital em jornais de grande 

circulação.

O que é a assembleia geral de credores?21.

Não, com exceção das obrigações de natureza 

trabalhista, a devedora e seus credores, 

mediante aprovação de plano de recuperação, 

definirão o prazo de carência, redução de taxa de 

juros, deságios, venda ou locação de ativos, ou 

quaisquer outras formas de renegociação, não 

havendo prazo máximo. 

Os créditos trabalhistas e os decorrentes de 

acidentes do trabalho, no entanto, tem o prazo 

de um ano, contado da homologação do plano 

de recuperação. Necessário observar que o 

plano não poderá prever prazo superior a 30 

dias para o pagamento dos créditos de 

natureza estritamente salarial vencidos nos 3 

meses anteriores ao pedido de recuperação 

judicial, sendo estes limitados a 5 

salários-mínimos por credor.

Existe prazo máximo para pagamentos dos 
débitos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial?22.

É ilegal a previsão no plano de recuperação 
judicial de concessão de deságio?20.

Não. A concessão de deságio não é ilegal. 

Muitas empresas, dependendo do seu grau de 

endividamento, somente conseguirão superar a 

crise que enfrentam se for concedido um 

deságio (desconto) dos valores devidos por 

seus credores.
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Em regra, a assembleia é soberana e 

quando o plano não é aprovado a 

recuperação judicial é convolada 

(transformada) em falência. Em 

determinados casos, o Juiz poderá 

conceder a recuperação mesmo que o 

plano não tenha sido aprovado pela 

maioria dos credores - hipóteses 

conhecidas como “cram down” (quando a 

aprovação do plano é imposta aos 

credores que não aprovaram o plano) ou 

quando o voto de algum credor é 

declarado abusivo (e portanto, deixa de 

ser computado na votação). 

O que acontece se o plano de recuperação não é aprovado? 23.

O encerramento da recuperação judicial se 

dará após o transcurso do prazo de 2 anos, 

contados da data em que proferida a 

sentença homologando o plano de 

recuperação judicial.

Quando ocorre o encerramento da recuperação judicial?24.

Se o descumprimento ocorrer antes do 

encerramento da recuperação judicial 

(que ocorrerá dois anos após a decisão de 

concessão e homologação do Plano) a 

recuperação será convolada 

(transformada) em falência. Se o 

descumprimento ocorrer depois do 

encerramento, o credor poderá ajuizar 

execução autônoma do plano ou ajuizar 

pedido de falência (nesse caso é 

necessário que o crédito corresponda a, 

no mínimo, 40 salários mínimo). 

O que acontece se a devedora não cumprir o plano 
de recuperação aprovado pelos credores?25.

Em que pese a existência de proibição 

legal de empresas em Recuperação 

Judicial licitarem com o Poder Público, a 

mesma tem sido afastada pelo Poder 

Judiciário, principalmente nos casos em 

que o faturamento da empresa devedora 

dependa principalmente de Contratos 

Públicos, mediante requerimento 

específico e fundamentado ao Juízo da 

recuperação judicial.

A empresa que se encontra em recuperação judicial fica impossibilitada
de participar de licitações e contratar com o Poder Público?26.



Não, pois a Lei estabelece que os credores da 

empresa devedora permanecem com seus 

direitos e privilégios contra os coobrigados, 

fiadores, e obrigados de regresso, e portanto, os 

mesmos poderão vir a ser executados. No 

entanto, caso no plano de recuperação judicial 

aprovado exista cláusula prevendo a liberação 

dos coobrigados, e sendo o mesmo 

homologado judicialmente, existem decisões 

mantendo a liberação dos coobrigados, em 

razão da soberania das decisões da assembleia 

geral de credores.

Se a empresa entrar em recuperação judicial, 
os fiadores estão protegidos?27.

A recuperação judicial possui inúmeras 

vantagens para o soerguimento das empresas, 

dentre as quais destacamos as seguintes:

1) A suspensão das execuções e a 

impossibilidade da retirada de bens essenciais 

à empresa, permitindo que o empresário foque 

nas medidas estratégicas para continuidade do 

negócio;

2) Possibilidade de propor qualquer meio de 

pagamento aos credores, como a concessão de 

prazos, deságios, alienação de ativos, dação em 

pagamento, ingresso de investidores, e etc;

3) Promove uma aproximação entre o devedor e 

os seus credores para tratativas de negociação 

sem interferência do juiz, onde o plano de 

pagamento aprovado pela maioria se aplicará à 

todos credores sujeitos à recuperação judicial;

4) Possibilidade de alienação de bens da 

empresa previstos no plano de recuperação 

judicial sem sucessão do adquirente nas 

obrigações do devedor, inclusive de natureza 

trabalhista e fiscal;

5) Pode ser utilizada como meio de defesa em 

processo de pedido de falência onde o pedido 

da recuperação judicial suspenderá o pedido 

de falência;

6) A recuperação judicial proporciona, em 

razão de seus prazos processuais para 

apresentação do plano de recuperação judicial 

e assembleia, tempo suficiente para o 

empresário “organizar a casa”, reestruturando 

e redimensionando a sua operação.

Quais são as principais vantagens do
pedido de recuperação judicial?28.
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