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Resumo: O presente artigo é fruto de pesquisa iniciada na Faculdade de Direito de 

Coimbra, com o intuito de examinar o instituto da recuperação extrajudicial, à luz do 

direito comparado, sem olvidar de efetuar uma análise da realidade quanto a sua 

utilização pela comunidade jurídica e empresarial. Dentro desse escopo, apresenta uma 

síntese do instituto da recuperação extrajudicial, enfatizando sua natureza jurídica, 

requisitos, procedimento e importância. 

 

Abstract: This article is based on research carried out at the Law Faculty of Coimbra, 

with the purpose of examining out of court corporate restructuring in light of 

comparative law, without forgetting to perform an analysis of its actual use by the legal 

and business community. Within this scope, the article provides an overview of the out 

of court corporate restructuring procedure, emphasizing its legal requirements, 

procedure and importance 
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1. Noção 

 

 

 Antes do advento da Lei n.º 11.101/2005, eventual convocação extrajudicial dos 

credores para tentativa de composição, mediante dilação ou mesmo remissão dos 

créditos, poderia ocasionar o ajuizamento de pedido de falência (art.2º, III, Dl 

7.611/45), sob o argumento que se tratava de tentativa de fraudar credores. Não mais. 

Com efeito, a Lei n.º 11/2005 prevê expressamente a realização de acordos privados 

entre devedor e credores, como meio de evitar a falência. Surge, pois, em nosso direito 

positivo, o instituto da recuperação judicial e extrajudicial destinado a evitar a falência 

do empresário1.   

 A recuperação extrajudicial está positivada no artigo 161, caput e seguintes da 

Lei n.º 11.101/2005. Constitui, pois, um procedimento concursal preventivo, que se 

desenvolve por meio de um acordo especial entre o devedor e seus credores, com o 

intuito de buscar a preservação da empresa que atravessa condições econômico-

financeiras transitórias, mas ainda possui chances de se recuperar. Esse acordo especial 

entre devedor e credores, caso homologado judicialmente, também pode produzir 

efeitos perante eventual minoria de credores discordantes.  

 

 

2. Considerações Preliminares 

 

 Pois bem. Se o instituto da recuperação judicial teve eficácia e acolhida imediata 

pela comunidade empresarial, o mesmo não se pode dizer da recuperação extrajudicial. 

Afinal, tem sido pouco (ou quase nada) utilizada no cotidiano forense2, quiçá porque 

                                                 
1 “A le i  n.11.101/2005 inova substancialmente na  matér ia .  ( . . . )  Passa a  ser  

plenamente vá lida a  rea l ização de acordos pr ivados entre  o  devedor  e  seus credores,  

com o escopo de evitar  a  quebra,  cr iando,  assim,  condições favoráveis à  

reestruturação da empresa  em cr ise econômica  e  finance ira .  (CAMPINHO, Sérgio .  

Falência e  Recuperação de  Empresa:  O novo regime da inso lvência empresarial .  

2 ª .  ed. ,  Rio  de  Janei ro:  Renovar ,  2006,  p .441)  

2 Segundo o  ind icador  da Serasa Experian de Fa lênc ia e  Recuperações ,  construído a 

par t ir  do levantamento  mensal  das es ta t í st icas das recuperações ext rajud ic ia is  



antigamente se demonizavam as tentativas de acordos coletivos entre o devedor e seus 

credores. 

 Não obstante, ao que tudo indica, o legislador nacional seguiu a tendência de 

outros países3, adotando, pois, o instituto da conciliação extrajudicial entre credor e 

                                                                                                                                               
registradas na base de dados da Serasa Exper ian,  proveniente  das Varas de falências,  

dos Diár ios Oficia is  e  da Jus t iça dos Estados,  ent re  jane iro  e  agosto  de  2009 foram 

requeridas  nove recuperações extrajudicia is .  Já  entre  janeiro  e  agosto de 2011 foram 

requeridas  seis recuperações extrajudic ia is .  Entretanto,  no to cante às recuperações  

judic ia is ,  nos mesmos per íodos,  foram requer idas,  respec tivamente,  510 e 352.( in 

ht tp: / /www.serasaexperian.com.br /re lease /not ic ias /2011/no tic ia_00 605.htm, acesso 

em 13/02 /2012)   

 

3 Com efei to ,  na I tál ia ,  exis tem os Accordi  di  ri s tru tturazione dei  debi t i ,  posi t ivados 

no Art .182 -bis da  Lei  Fal imentar .  Em Espanha,  a  Ley Concursal ,  por  meio do  seu 

ar t .104 e segts,  estabe lece a  poss ibi l idade de apresent ação de uma ‘propuesta 

antic ipada de convenio’ .   Na França,  o  Code de Commerce  prevê não só o  antigo  

sauvegarde  (ar t s .  L.626-30-2 e L.626 -31) ,  como desde o final  de  2010  uma 

‘procédura de sauvegarde f inancière accé lérée` ,  com a redação dada aos a r t igos 

L628-1 a L.628 -7 do Code de Commerce.   Nos EUA, por  sua  vez ,  existe  

‘prepackaged p lan’  abragindo pelo Chapter 11  do Bankruptcy Code.  Em Portugal ,  o  

legis lador ,  pe lo Decre to - lei  n. º  316/98,  de 20 de  outubro ,  es tabelece o  ‘proced imento 

extrajud ic ial  de conci l i ação’ .  Aliás,  por  força do  Memorando de Polí t icas 

Econômicas e  Financei ras,  ce lebrado entre  a  Repúbl ica  Portuguesa  e  o  Fundo  

Monetár ia  Internac ional  (FMI) ,  Banco Central  Europeu (BCE) e Comissão Européia,  

o  legis lador  português,  em 2011,  edi tou a Lei  n . º  1 6/2012 de 20 de abr i l ,  cr iando o 

processo especia l  de revita l i zação ,  sob o argumento que “pretende assumir -se como 

um mecanismo cé lere e  ef icaz que poss ibi l i te  a  revi tal ização dos devedores que se 

encontrem em s i tuação econômica di f íci l  ou em s i tuação de i nso lvência meramente 

iminente mas que ainda  não tenham entrado em si tuação de inso lvência a tua l .   A 

presente  si tuação econômica  obriga,  com efei to ,  a  gizar  soluções que sejam,  em s i  

mesmas,  e ficazes e  e f icientes no combate  ao ‘desaparec imento’  de agentes 

econômicos ,  vis to  que  cada agente que desaparece representa  um custo aprec iável  

para a  econo mia ,  contr ibuindo para o  empobrecimento  do tec ido  econômico 

português,  uma vez que  gera desemprego e ext ingue oportunidades comerciais que,  

di fic i lmente,  se  podem re cuperar  pelo surgimento de novas empresas.  Este  processo  

especial  permi te  ainda a ráp ida homologação de acordos  conducentes à  recuperação  

de devedores em s i tuação econômica di f íci l  celebrados ext rajud ic ialmente,  num 

momento de pré - insolvência,  de tal  modo que os  re fer idos  acordos  passem a vincular 

também os credores que aos mesmos não se vincularam, desde que respeitada a  

http://www.serasaexperian.com.br/release/noticias/2011/noticia_00605.htm


devedor, facultando, inclusive, posterior homologação judicial.  Entretanto, não é da 

cultura brasileira essa espécie de negociação, uma vez que, iniciada, sempre existe um 

credor mais afoito (ou mesmo vingativo) que se antecipa com medidas judiciais 

drásticas (arresto, execução de título extrajudicial ou até mesmo falência) frustrando, 

assim, a negociação coletiva4. Contudo, há que se insistir na mudança de hábitos, uma 

vez que a conciliação extrajudicial é célere e possibilita a preservação da empresa.  

 É fato que a conciliação extrajudicial revela uma tendência (para alguns, 

extremamente perigosa) de minorar a intervenção estatal, aumentando, pois, a liberdade 

das partes – credores e devedor – para renegociação, em que pese a situação 

desfavorável econômico-financeira que se encontra o devedor perante seus pares.  Sem 

embargo, a recuperação extrajudicial  – inclusive as  negociações preliminares – deve 

ser conduzida com transparência e boa-fé de ambas as partes, mediante a partilha de 

informações confidenciais, de modo a obter um plano de recuperação com credibilidade 

e viabilidade, ou seja, que propicie a unidade produtiva (empresa) – gradativa e 

progressivamente – gerar fluxo de caixa necessário à liquidação das obrigações para 

com os seus credores.5 

                                                                                                                                               
legis lação apl icável  à  regular ização de dívidas  à  adminis tração f i sca l  e  à  segurança 

soc ial  e  observadas determinadas condições  que asseg uram a sa lvaguarda dos 

in teresses  dos credores  minori tár ios .”  

4 Maria  do Rosário  EPIFÂNIO, Professora Assis tente da Faculdade de Dire i to  da 

Univers idade Catól ica  Portuguesa,  regis tra  que “em França ,  a  doutr ina tem 

reconhecido uma ef icác ia l imi tada a  es te  p rocedimento,  em vi r tude do seu caráter  

consensual .  De facto ,  as  dif iculdades são um obstáculo ao acordo:  os devedores vão  

adiando a constatação de uma real idade  mui to  desagradável ;  que por  seu turno,  

perante as d i ficuldades,  os trabalhadores só pensam numa  forma de reagi r  (a  greve) ;  

e  os credores preferem ver  os seus créd itos imedia tamente sa t i s fei tos,  embora  

parcialmente ,  a  envolverem-se num processo de  recuperação” ( in  Manual  de Direi to  

da Inso lvência,  4 ª .ed .  Coimbra :  Edições Almedina,  2012,  p .324)  

5 Nesse par t icular ,  merecedora de ap lausos à  inicia t iva do legis lador  português que,  

por  meio da Resolução do Conselho de Minis tros  n. º  43/2011,  publicada no Diár io  da 

República n.205 -I  de 25 de outubro de 2011,  externou onze (11)  pr incíp ios 

nor teadores da recup eração extrajudicial  dos devedores,  dentre os quais ,  verb is :  “( i )  

o procedimento extra judic ia l  de recuperação de devedores cor responde às 

negociações entre  o  devedor  e  os  credores  envolvidos,  tendo em vis ta  ob ter  um 

acordo que permi ta a  e fet iva recuperação  do devedor .  O proced imento extrajudicia l  

corresponde a um compromisso assumido entre  o  devedor  e  os credores envolvidos,  e  



 

 

3. Natureza e Requisitos da Recuperação Extrajudicial 

 

 

 Na legislação brasileira não são todos os credores que se sujeitam aos efeitos da 

recuperação extrajudicial. Encontram-se fora do âmbito da negociação os titulares dos 

seguintes créditos: (i) de natureza tributária; (ii)  derivados da legislação do trabalho; 

(iii) decorrentes de acidente de trabalho; (iv) de credor proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis; (v) de credor arrendador mercantil; (vi) de proprietário ou 

promitente vendedor de imóvel com contratos contendo cláusula de irrevogabilidade ou 

irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias; (vii) de proprietário em 

contrato de compra de venda com reserva de domínio; e (viii) instituição financeira 

credora por adiantamento ao exportador de contrato de câmbio (art.161, par.1º. LREF)6. 

                                                                                                                                               
não a um direi to ,  e  apenas deve ser  inic iado quando os prob lemas f inancei ros do  

devedor  possam ser  ul trapassados e  este  possa,  com f or te  probabi l idade,  manter -se 

em at ividade após a  conclusão do acordo ;  ( i i )  durante todo o procedimento ,  as par tes 

devem a tuar  de boa -fé,  na  busca de uma solução construtiva  que sa t i s faça todos os 

envolvidos;  ( . . . )  (v)  durante o  per íodo de suspensão ,  os cr edores envolvidos não  

devem agir  contra o  devedor ,  comprometendo -se  a  abs ter -se de intentar  novas ações 

judic ia is  e  a  suspender  as que se encontrem pendentes ;  (vi)  durante o  per íodo de 

suspensão,  o  devedor  compromete -se a  não pra t icar  qua lquer  a to  que prej udique os  

direi tos e  as garantias dos credores (conjuntamente ou a t í tulo  ind ividual) ,  ou que,  

de a lgum modo,  a fe te  negat ivamente  as perspec tivas dos  credores  de  verem pagos os 

seus crédi tos,  em co mparação com a sua s i tuação no  iníc io  do per íodo de suspens ão;  

(vi i)  o  devedor  deve adotar  postular  de abso luta transparência durante o  per íodo de 

suspensão,  par t i lhando toda a informação relevante sobre a  s i tuação,  nomeadamente  

a  respei tante aos seus  at ivos,  pass ivos,  t ransações comerciais e  p revisões da  

evo lução  do negócio;  (vi i i )  toda a  informação par t i lhada pelo devedor ,  incluindo as  

propostas  que efe tue,  deve ser  transmit ida  a  todos os credores  envolvidos  e  

reconhecida por  es tes como confidencia l ,  não podendo ser  usada para  out ros f ins,  

exceto  se est iver  publ icamente disponível . ( . . . ) ”  

6 Ar t .  161.  O devedor  que preencher  os requis i tos do ar t .  48 desta  Lei  poderá propor  

e  negociar  co m credores  plano de recuperação ext rajud ic ia l .        §  1 o  Não se apl ica o  

disposto neste  Capí tulo  a  t i tula res de crédi tos  de naturez a tr ibutár ia ,  der ivados da  

legis lação do trabalho ou decorrentes de ac idente de traba lho,  ass im como àqueles 

previstos nos ar t s .  49,  §  3 o ,  e  86 ,  inciso II  do  caput ,  desta  Lei .  



Todavia, “nada impede a renegociação privada das dívidas com tais credores excluídos, 

à exceção, por certo, dos credores tributários e trabalhistas7, visando à superação do 

                                                 

7 Segundo  o legislador ,  por  ocasião do advento  da Lei  n. º  11.101/2005,  just i fica va-se  

a  exclusão do crédi to  t r ibutár io  do âmbi to  da recuperação extrajudic ial ,  pe lo  fato  

que somente a  le i  pode dispor  sobre modo de pagamento diverso do tr ibuto,  f icando ,  

afastado,  eventual  negociação espec í f ica entre  o  devedor  e  f isco.  Quanto à  exc lusão 

dos créd itos trabalhis ta ,  segundo o legis lador ,  é  proveniente do pr incíp io da 

ir renunciab il idade dos direi tos traba lhistas .  Nesse sentido ,  destaque -se o  seguinte  

precedente,  dentre outros:  “n ão se admite transação acerca de d ire i tos de na tureza 

ind isponíve l ,  e  dessa qualidade se revestem, de fo rma geral ,  os d ire i tos der ivados 

das disposições lega is  de regulamentação ou tutela  do trabalho ,  cujo escopo 

al imentar  é  universa lmente reconhecido.  Tais direi tos,   em face de sua acentuada 

relevância social ,   encontr am-se  protegidos por  normas de ordem pública,  de 

conteúdo impera tivo,  não se admitindo ,  em relação a eles,  renúncia ou transação,  a  

não ser  em condições espec ia is e  com a ind ispensável  intervenção do sind ica to da 

categoria  profissional  (nesse sentido ,  o  d i sposto nos incisos VI,  Xl l l  e  XIV do ar t .  7°  

da CF/88) .  No curso do  contra to  de  trabalho ,  encontra a  t ransação severos l imites 

nas d isposições  insculpidas nos  ar t igos 9°,  444  e 468 da  CLT, estando nes te  úl t imo 

consagrada a inef icác ia da al te ração do pactua do,  sempre que prejudicial  ao 

traba lhador .  No  momento da d isso lução  contratua l ,  as  regras per t inentes  à  quitação  

es tão contempladas no  ar t .  477 da CLT, remanescendo em qualquer  hipótese o  

direi to  do empregado de perseguir  em Juízo  as verbas a  que entenda f azer  jus,  

independentemente de  qualquer  ressa lva,  não obtendo a empregadora e ficác ia 

l iberatór ia  senão em relação aos valores consignados no rec ibo e comprovadamente  

pagos.  Tampouco nesta  hipó tese se pode vislumbrar  a  ocorrência de transação 

extint iva das obrigações decor rentes do contrato" .  (TRT 2. a  Região ,  8 . a  Turma,  

Recurso Ordinár io  n. °  02980598695,  Ano 1998,  Rei .  Designada Wilma Nogueira de 

Araújo Vaz da Silva,  j .  29/11/1999) .  É bem verdade que  já  exis tem vozes em sentido  

diverso,  dentre  as quais ,  Robe rto  Ozelame Ochoa e Amadeu de  Almeida Weinmann,  

para os quais,  "a  c lasse operár ia ,  no Brasi l ,  j á  at ingiu um grau de matur idade e 

organização,  própr ios das sociedades de democrac ia avançada.  Tanto,  ass im,  que  

elegeu um representante  seu para a  Presidência d a República.  Efe t ivamente,  não há 

mais qualquer  sent ido em normas que l imi tem ou res tr injam a par t icipação dos  

obreiros em negociações.  Pe lo contrár io ,  a  negociação deve ser  es t imulada como 

forma de auto co mposição dos l i t ígios nas relações de trabalho"  ( i n Recuperação 

empresarial :  nova lei  de falências e  novo direito  penal fal imentar .  Porto Alegre:  

Livrar ia  do Advogado,  2006,  p .131.)  

   



estado de crise do devedor. A exclusão traduz, tão somente, para esses credores, a 

impossibilidade de homologação desses acordos”8  

 Dentre as características da recuperação extrajudicial, insere-se a total flexibilidade 

de negociação entre o devedor e seus credores, sem o formalismo inerente aos processos 

judiciais.  Logo, a natureza jurídica da recuperação extrajudicial é contratual, uma vez que a 

negociação entre o devedor e seus  credores propondera sobre os demais atos judiciais e 

efeitos, mesmo quando necessária a homologação judicial. Seu objetivo, por óbvio (repita-se), 

é evitar a falência do empresário, em dificuldade econômico-financeira, mediante 

renegociação de prazos e condições com os credores. 

 Para que o devedor faça uso do benefício de recuperação extrajudicial, (i) além 

da obrigatoriedade de cumprir as condições gerais previstas para a recuperação judicial 

(art. 48 LREF)9,  (ii) não pode possuir pendente pedido de recuperação judicial; e  (iii) 

não pode ter obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação 

extrajudicial em prazo inferior a dois (2) anos. (art.161, par.3º. da LREF)10. 

                                                 
8 CAMPINHO, Sérgio.  Falência e  Recuperação de  Empresa:  O novo regime da 

insolvência empresaria l .  2 ª .  ed. ,  Rio de Janeiro :  Renovar ,  2006,  p .448  

9 Ar t .  48.  LREF Poderá requerer  recuperação jud icial  o  devedor  que,  no momento do 

pedido,  exerça regularmente  suas  a t ividades há mais de  2  (do is)  anos  e  que a tenda 

aos  seguintes requisi tos,  cumulat ivamente :         I  –  não  ser  fal ido e ,  se  o  foi ,  estejam 

declaradas ext intas,  por  sentença transi tada em julgado,  as responsabil idades daí  

decorrentes;         I I  –  não  ter ,  há  menos de 5  (cinco)  anos,  obt ido concessão de 

recuperação jud ic ial ;         I I I  –  não ter ,  há menos de 8  (oi to)  anos,  o b tido concessão 

de recuperação judic ia l  com base no p lano especia l  de que tra ta  a  Seção V deste  

Capítulo;         IV –  não  ter  s ido condenado ou não ter ,  como ad minis trador  ou sócio 

controlador ,  pessoa  condenada por  qualquer  dos  cr imes previs tos  nesta  Lei .  

   

10     Ar t .161,  §  3 o   LREF. O devedor  não poderá requerer  a  homologação de plano 

extrajudicia l ,  se  es t iver  pendente  pedido  de recuperação judicial  ou se  houver  obt ido 

recuperação judicial  ou homologação de  outro p lano de  recuperação ext rajudicial  há 

menos de 2  (do is)  anos.  

 



 Ademais, a proposta de recuperação extrajudicial, ou seja, o plano, (i) não 

poderá prever pagamento antecipado de dívidas ou mesmo (ii) tratamento desfavorável 

aos credores que  a ele não estejam vinculados (art.161, par.2º LREF)11. 

 Portanto, presentes essas condições, o devedor pode iniciar conversações com 

seus credores, sendo que, caso positiva, a negociação resulta em um plano de 

recuperação extrajudicial, que poderá ou não ser homologado em juízo. Em outras 

palavras, na recuperação extrajudicial, o devedor negocia diretamente com seus 

credores, novas condições para o pagamento de suas obrigações, de modo a superar sua 

crise econômico-financeira. A homologação judicial é uma faculdade, embora sempre 

recomendável. 

 

4. Procedimento. 

 

 O legislador não estabelece como condição essencial da recuperação 

extrajudicial a homologação judicial do plano12. Entretanto, a homologação judicial traz 

vantagens, tais como: (i) tratamento unitário das relações jurídicas com os credores 

afetados; (ii) subordinação do interesse dos credores ao interesse de preservação da 

empresa; (iii) possibilidade de venda de ativos sob o procedimento judicial, nos termos 

do artigo 142; (iv) possibilidade de oposição do plano a terceiros, em benefício da 

recuperação da unidade produtiva; (v) possibilidade de constituir, a sentença 

homologatória, título executivo judicial, nos termos do art. 584, III do Código de 

                                                 

11 Art .161 ,  §  2 o  LREF: O plano não  poderá  contemplar  o  pagamento  antecipado  de  

dívidas nem tratamento desfavorável  aos c redores que a ele  não es tejam sujei tos .  

 

12 Na ópt ica de Fábio Ulhoa Coelho,   "para simplesmente procurar  seus  credor es e  

tentar  encontrar ,  em conjunto com e les,  uma sa ída negociada para a  cr i se,  o  

empresár io  ou soc iedade empresár ia  não precisa atender  a  nenhum dos  requisi tos da  

lei  para a  recuperação ext rajud ic ia l .  Estando todos os envolvidos de acordo,  ass inam 

os instrumentos de novação ou renegociação,  e  assumem, por  l ivre manifestação de 

vontade,  obr igações cujo cumprimento espera -se proporc ione o reerguimento do  

devedor"  ( in Comentários à  nova lei  de falências e  de recuperação de empresas.  

São Paulo:  Saraiva,  2005.p. 394) .  



Processo Civil, conforme prevê o artigo 161, parágrafo 6º da lei.13; (vi) impossibilidade, 

após o ajuizamento do pedido de homologação, de o credor signatário desistir dos seus 

propósitos, sem anuência expressa de todos os demais credores que a subscreveram 

(art.161, par.5º. LREF)14, (vii) adesão de todos os credores subordinados aos efeitos da 

recuperação extrajudicial, mesmo havendo discordância e (ou) falta de anuência de 

alguns deles, desde que, nessa hipótese, os credores que representem mais de 3/5 (três 

quintos) dos créditos de cada espécie, abrangida pelo plano, concordem com o mesmo 

(art.163 LREF)15. 

 É preciso realçar, no entanto, que a recuperação extrajudicial (a exemplo da 

recuperação judicial) sempre antecede o estado de falência, o qual, se consumado, afasta 

qualquer possibilidade de recuperação. Entretanto, inexistindo falência e o devedor 

optando pela homologação judicial do seu plano de recuperação extrajudicial deve, por 

intermédio de advogado, apresentar requerimento em Juízo, atendendo aos requisitos 

específicos exigidos pelo Código de Processo Civil e, instruído com os termos e as 

condições, aceitos pelos credores. Ademais, a petição inicial de homologação do plano 

de recuperação extrajudicial deve conter (em seu corpo ou documentos anexos 

apartados – art.163, par.6º. LREF)16: (a) exposição dos motivos que justificam o acordo 

                                                 

13 Ar t .161,  §  6 o  LREF:  A sentença de homologação do p lano de recuperação  

extrajudicia l  consti tuirá  t í tulo  executivo judicia l ,  nos termos do ar t .  584,  inc iso  III  

do caput ,  da Lei  no 5.869,  de 11 de  janeiro  de 1973  - Código de  Processo Civil .  

 

14   Ar t .161,   §  5 o   LREF:  Após a  d is tr ibuição do pedido de  homologação,  os credores 

não poderão desis t ir  da adesão ao plano,  salvo com a anuência expressa dos demais  

signatár ios.  

 

15 Art .  163.  LREF: O devedor  poderá,  também, requerer  a  homologação de plano de  

recuperação extrajudicial  que obr iga a  todos os credores por  e le  abrangidos,  desde  

que ass inado por  credores que representem mais de 3/5 ( três quintos)  de todos os 

crédi tos  de cada espéc ie  por  ele  abrangidos.  

16 Art .163 § 6 o   LREF: Para a  homologação  do p lano de que  tra ta  este  a r t igo,  além 

dos documentos previs tos no caput  do ar t .  162 des ta  Lei ,  o  devedor  deverá 

juntar :         I  –  exposição da s i tuação pa tr imonial  do devedor ;         I I  –  as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art584iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art584iii


celebrado; (b) o documento que traduza os termos e as condições, com as assinaturas de 

todos os credores, ou pelo menos daqueles que representem mais de 3/5 (três quintos) 

de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos; (c) a exibição de sua situação 

patrimonial; (d) as demonstrações contábeis relativas ao último exercício social e as 

levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância 

à legislação societária aplicável, em especial : (i) balanço patrimonial; (ii) demonstração 

de resultados acumulados; (iii) demonstração do resultado desde o último exercício 

social; (iv) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; (e) os documentos 

que comprovem os poderes dos subscritores para novar ou transigir, relação nominal 

completa dos credores, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a 

classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando a sua origem, o regime dos 

respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação 

pendente.  

 Registre-se, desde logo, que o plano de recuperação extrajudicial (e, por via de 

consequência, o pedido de homologação judicial) poderá abranger a totalidade dos 

credores ou algumas espécies, dentre aquelas positivadas no artigo 83, II, IV, V, VI e 

VII da LREF17, isto é, crédito com garantia real, crédito com privilégio especial, crédito 

com privilégio geral, crédito quirografário e crédito subordinado.  

                                                                                                                                               
demonstrações contábeis rela t ivas ao úl t imo exerc ício  soc ia l  e  as levantadas  

especialmente  para  ins trui r  o  pedido,  na forma do inc iso  II  do  caput  do ar t .  51  desta  

Lei ;  e         I I I  –  os documentos que comprovem os poderes dos subscr i tores para 

novar  ou transigir ,  relação nominal  completa  dos credores,  com a ind icação do 

endereço  de cada um,  a  natureza ,  a  c lassi f icação e o  valor  atual izado do créd ito ,  

d iscr iminando sua or igem, o  regime dos respec tivos vencimentos e  a  indicação dos 

registros contábei s de  cada transação  pendente.    

17 Ar t .  83 LREF. A class i f icação dos crédi tos na fa lência obedece à  seguinte ordem:  

( . . . )  I I  -  crédi tos  com garant ia  rea l  a té  o  l imite  do va lor  do bem gravado; IV –  

crédi tos com pr ivi légio especial ,  a  saber :        a )  os previ stos no ar t .  964 da Lei  no  

10.406,  de 10 de janeiro  de 2002;         b)  os assim definidos em outras le is  c ivis e  

comerc ia is,  salvo d isposição contrár ia  desta  Lei;         c)  aqueles a  cujos t i tu lares  a  

lei  confira  o  di rei to  de  retenção sobre a  co isa  dada em garantia;         V –  crédi tos  

com privi légio geral ,  a  saber:         a)  os previs tos no ar t .  965 da Lei  no 10.406,  de 

10 de jane iro  de 2002;         b)  os previs tos no parágrafo único do ar t .  67 desta  

Lei ;        c)  os  assim definidos em outras leis  civis e  co merc ia is ,  sa lvo disposição 

contrár ia  des ta  Lei ;         VI  –  crédi tos quirografár io s,  a  saber :         a)  aqueles não 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art964
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art964
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art965
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art965


 Ajuizado o pedido de homologação judicial, os autos seguem à conclusão. 

Presentes os requisitos, o Juiz convocará todos os credores para que apresentem em 

juízo, querendo, suas impugnações, dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da 

publicação no órgão oficial, sem prejuízo da publicação em outro jornal de grande 

circulação local, observada a capacidade econômica do devedor (art.164 LREF)18.  

Supletivamente, no transcurso dos trinta (30) dias, após a publicação do edital, deverá o 

devedor encaminhar missivas aos credores sujeitos ao pedido de recuperação, 

descrevendo as condições do plano e prazo para, querendo, impugná-lo, o que, contudo, 

não altera a fluência e o prazo de trinta (30) dias para impugnação, contada da 

publicação do Edital, no órgão oficial. 

 Divergindo das condições e dos prazos do plano de recuperação, qualquer 

credor, querendo, poderá impugná-lo, mesmo aqueles não sujeitos aos efeitos da 

recuperação extrajudicial. Afinal, por força do artigo 164, par.3º. da LREF19, qualquer 

                                                                                                                                               
previstos nos demais inc isos deste  ar t igo;         b)  os sa ldos dos crédi tos não cobertos  

pelo produto da al ienação dos bens vinculados ao seu pagamento;         c)  os sa ldos  

dos c rédi tos der ivados da legislação  do traba lho que  excederem o l imi te  es tabe lec ido  

no inciso I  do caput deste ar t igo ;         VIII  –  créditos subordinados ,  a  saber:         a)  

os assim previstos em le i  ou em contra to;         b)  os créd itos dos  sóc ios e  dos 

adminis tradores sem vínculo empregatício .  

     

18         Art .  164 LREF. Recebido o ped ido de homologação do plano de  recuperação  

extrajudicia l  previs to  nos ar t s .  162 e 163 des ta  Lei ,  o  juiz  ordenará a  publicação de  

edital  no órgão of icial  e  em jorna l  de grande circulação nacional  ou das  local idades  

da sede  e  das f i l ia i s  do devedor ,  convocando  todos os credores  do devedor  para 

apresentação  de suas impugnações ao  plano  de recuperação extrajud icial ,  observado  

o §  3 o  des te  ar t igo.         §  1 o  No prazo do ed ita l ,  deverá o  devedor  comprovar  o  

envio de car ta  a  todos os credores sujei tos ao  plano ,  domic il iados ou sediados no  

país,  informando a d is tr ibuição do pedido,  as condições do plano e prazo para 

impugnação.         §  2 o  Os credores terão prazo de 30 ( tr inta)  dias,  contado da  

publicação do  edi ta l ,  para impugn arem o p lano,  juntando a prova  de seu crédi to .  

 

19   Ar t .164    §  3 o  LREF Para opor -se,  em sua manifestação,  à  homologação do plano,  

os credores somente poderão alegar:         I  –  não preenchimento do percentual  

mínimo previs to  no  caput  do  ar t .  163  desta  Lei ;         I I  –  prá t ica de  qualquer  dos 



ato com o intuito de prejudicar credores – como simulação de créditos, liquidação 

precipitada de seus ativos, uso de meios fraudulentos para realizar pagamentos, dentro 

outros (vide art.94, III LREF)20 –, autoriza a rejeição do plano. De qualquer maneira, 

nessas hipóteses, a recuperação extrajudicial servirá, tão somente, para protelar a 

decretação da falência do devedor, aumentando os prejuízos à totalidade de credores. Os 

credores sujeitos aos efeitos da recuperação extrajudicial, além das impugnações gerais, 

poderão sustentar (i) inobservância das condições e exigências previstas em lei para a 

devida homologação da recuperação extrajudicial e (ou) (ii) não preenchimento do 

percentual mínimo de 3/5 (três quintos) previstos no artigo 163 da LREF, quando o 

pedido de homologação estiver alicerçado na existência deste quórum específico, sem 

prejuízo de outros argumentos de impugnação, uma vez que, consoante melhor exegese 

do artigo 164, par.3º. LREF, as hipóteses de impugnação não são exaustivas. Aliás, o 

Juiz que conduz o processo deve possuir redobrada cautela no exame do quórum, 

                                                                                                                                               
atos previs tos no inciso  III  do ar t .  94 ou do ar t .  130 des ta  Lei ,  ou descumprimento  

de requis i to  previsto  nes ta  Lei ;         I I I  –  descumprimento  de qualquer  outra 

exigência legal .  

 

20         Art .  94.  Será decretada a  f a lência do devedor  que:  ( . . . )         I I I  –  prat ica  

qualquer  dos  seguintes a tos,  exce to se f izer  par te  de plano de  recuperação  

judic ia l :         a)  procede à l iquidação precip itada de seus a t ivos ou lança mão de 

meio ruinoso ou fraudulento para real izar  paga mentos;         b)  rea l iza ou,  por  a tos 

inequívocos ,  tenta rea l izar ,  com o obje t ivo de retardar  pagamentos ou fraudar  

credores,  negócio s imulado ou al ienação de par te  ou da total idade de  seu at ivo  a 

terceiro ,  credor  ou não ;         c )  t ransfere es tabe lec imen to a  terce iro ,  c redor  ou não,  

sem o consent imento de todos  os  credores e  sem f icar  com bens suf icientes  para  

solver  seu pass ivo;         d)  s imula a  transferência de seu pr inc ipa l  es tabelecimento  

com o objet ivo de  bur lar  a  legislação  ou a fi scal ização ou pa ra prejudicar 

credor;         e)  dá ou reforça garant ia  a  credor  por  dívida contraída anter iormente  

sem f icar  co m bens l ivres e  desembaraçados suf icientes para saldar  seu passivo ;         

f)  ausenta -se sem deixar  representante habi l i tado e com recursos suf ic ientes para 

pagar  os credores ,  abandona es tabelecimento ou tenta ocul tar -se de seu domicí l io ,  do 

loca l  de  sua sede  ou de  seu pr incipa l  es tabe lec imento ;         g)  de ixa de cumpr ir ,  no  

prazo estabe lec ido,  obr igação assumida no p lano de recuperação jud ic ia l .  

 



representação dos credores e natureza dos créditos, de modo a evitar simulações e 

fraudes, podendo, inclusive, intervir de ofício, para preservar os fundamentos do direito 

de recuperação de empresa.21 

 Havendo impugnações, será concedido ao devedor o prazo de cinco (05) dias 

para, querendo, externar suas refutações, quando, então, serão os autos conclusos para 

decisão, nada impedindo a produção de provas, se assim entender o Magistrado, uma 

vez que é o único destinatário das provas. 

 Superada essa fase e entendendo presentes os requisitos previstos em lei, o Juiz, 

por sentença, homologa o plano de recuperação extrajudicial (art.164, par.5º. da 

LREF)22. A sentença que homologa o plano de recuperação extrajudicial, explícita ou 

implicitamente, revela que a proposta de pagamento é destituída de irregularidades ou 

mesmo intenção de prejudicar os credores, razão pela qual, havendo discordância, os 

credores podem impugná-la, mediante recurso de apelação, sem efeito suspensivo 

(art.164, par.7º. da LREF)23. De outro lado, caso o Juiz entenda que o plano de 

recuperação ofertado consubstancia simulação de crédito, possui vício de representação 

de credores ou mesmo outra espécie de nulidade, deve indeferir a homologação 

                                                 

21  Nesse sent ido o  pensamento de Sérgio CAMPINHO: “havendo  prova de s imulação 

de créd itos ou víc io  de  representação dos credores que subscrevem o plano,  a  sua  

homologação igualmente será indefer ida (par .6 º . ,  do ar t igo 164) .  Vê -se,  por tanto,  

como já  foi  a f irmado,  que o julgador ,  d iante des tas constatações,  a inda  que  

inexis tam impugnações  formuladas pelos credores,  estará autor izado  a rejei tar  o  

plei to  de  homologação .  A fa l ta  de  preenchimento de  condições lega is ,  bem como a 

ver i ficação de  qualquer  vício  que  macule o  acordo em juízo  apresentado  pode e deve  

ser  de o f íc io  conhecida,  para embasar  a  competente rejeição”  ( in  Falência e  

Recuperação de Empresa:  O novo  reg ime da inso lvência empresaria l .  2 ª .  ed. ,  Rio 

de Janeiro :  Renovar ,  2006,  p .451)  

 

22   Art .164,  §  5 o  LREF:  Decorr ido  o prazo do  § 4 o  deste  ar t igo,  os autos serão  

conclusos imedia tamente ao juiz  para aprec iação de eventuais impugnações e  

decid irá ,  no  prazo de 5  (cinco)  dias ,  acerca do  plano de recuperação ext rajud ic ia l ,  

homologando -o por  sentença se ente nder  que não implica prát ica de atos previs tos no 

ar t .  130 desta  Lei  e  que não  há out ras ir regular idades  que recomendem sua rejeição.  

23 Art .  164,  §  7 o   LREF:  Da sentença cabe ape lação sem efe i to  suspensivo.  



pretendida (art.164, par.6º LREF)24. Dessa decisão, também, cabe recurso de apelação, 

sem efeito suspensivo.  

 A decisão que indefere o pedido de homologação judicial do plano de 

recuperação extrajudicial não impede que, posteriormente, o devedor, entendendo que 

agora cumpriu (ou mesmo regularizou) todas as formalidades, apresente novo pedido de 

homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial25. Em outras palavras, a 

decisão que indefere a homologação do plano de recuperação extrajudicial não implica 

automática decretação da falência. Ao contrário. Devolve-se aos credores o direito de 

exigir o pagamento de seus créditos, na forma e via que mais entenda adequada, com a 

dedução de eventuais pagamentos percebidos entre a assinatura do plano e a rejeição da 

homologação judicial. 

 Quanto aos seus efeitos, o plano de recuperação extrajudicial passa a produzi-los 

após o trânsito em julgado da sentença de homologação; nada impede, no entanto, que o 

plano estabeleça a produção de efeitos anteriores à homologação, desde que limitado à 

modificação do valor e (ou) forma de pagamento dos credores signatários do plano 

(art.165 LREF)26. Em outras palavras, “o requerimento de homologação do plano, bem 

                                                 

24  Art .164,  §  6 o   LREF: Havendo prova de simulaçã o de  créd itos ou vício  de  

representação dos credores que subscreverem o plano,  a  sua homologação será 

indefer ida.  

 

25 Ao ver  meu,  o  legis lador  bras i le iro  dever ia  es tabelecer  um prazo mínimo entre um 

requerimento de homologação jud icial  do plano  de recuperaç ão e out ro ,  de modo a 

evitar  que esse mecanismo fosse ut i l izado pelo devedor  de forma abusiva e  

sucessiva,  co m o intui to  lud ibr ia r  credores e ,  por  via  de consequência,  a trasar  

requerimentos de fa lênc ia ou mesmo a decre tação.   

26        Ar t .  165.  LREF O plano de recuperação ext rajud ic ia l  produz efe i tos após sua 

homologação judicial .         §  1 o  É l íci to ,  contudo,  que o plano estabeleça a  produção 

de efei tos anter iores à  homologação,  desde  que exc lusivamente em relação à 

modificação do valor  ou da fo rma de pag amento dos credores s ignatár ios.         §  2 o  

Na hipó tese do § 1 o  deste  ar t igo,  caso o plano seja  poster iormente rejei tado pelo 

juiz ,  devolve -se  aos c redores signatár ios o  direi to  de exigi r  seus  créd itos nas 

condições o r iginais,  deduzidos os va lores e fet iva mente pagos.  

 



como o seu acolhimento, não acarretará, em qualquer hipótese, suspensão de direitos, 

ações ou execuções, nem prejudicará pedido de falência formulado pelos credores por 

ele não alcançados (art.161, par.4º.)”27. Todavia, obtido o quórum mínimo legal, com a 

consequente homologação judicial do plano de recuperação, inexoravelmente, todos os 

credores elencados no plano, com ou sem concordância com o seu conteúdo, se 

sujeitarão às condições fixadas e estabelecidas no plano. E mais, enquanto perdurar o 

plano e as obrigações cumpridas pelo devedor em recuperação, por óbvio, fica afastada 

qualquer tentativa destes credores envolvendo pedido de falência ou mesmo execução. 

 

5. Conclusão 

 

 Diante do exposto, não se pode dizer que a recuperação extrajudicial 

consubstancia um retrocesso. Trata-se, sim, de uma novidade e, como tal, demanda 

tempo de reflexão para absorção da comunidade jurídica, incumbindo à doutrina 

prestigiá-la e aos nossos Tribunais aperfeiçoá-la, mediante uma interpretação 

sistemática e progressiva de nossa legislação. 

     x.x.x.x.x.x.x.x 

 

 

      

 

 

     

 

                                                 
27 CAMPINHO, Sérgio.  in   Falência e  Recuperação de Empresa:  O novo  regime da  

insolvência empresaria l .  2 ª .  ed. ,  Rio de Janeiro :  Renovar ,  2006,  p .452  


