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AspectosGerais 

- Como fonte geradora de empregos, de circulação de riquezas e  
de crescimento econômico, a atividade empresarial que está  
passando por um momento de crise, terá mecanismos para  
buscar sua recuperação. 

 
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a  
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor,  
a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego  
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,  
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo  
à atividade econômica. 
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- Além dos requisitos gerais para utilização da 11.101/05 já  
analisados, o art. 48 traz requisitos específicos para que este  
empresário ou sociedade empresária possa pedir a recuperação  
judicial. 

 
Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no  
momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há  
mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos,  
cumulativamente: 

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por  
sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí  
decorrentes; 
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II.– não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de 

recuperação judicial; 

III.- não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de  
recuperação judicial com base no plano especial de que trata a  
Seção  V deste Capítulo; (Redação dada pela Lei  
Complementar nº 147, de 2014) 

IV.– não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou  
sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes  
previstos nesta Lei. 
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- O processo de recuperação judicial se divide em 3 fases: 

 
1ª fase - postulatória  

2ª fase - deliberatória  

3ª fase - execução 
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-A fase postulatória compreende, via de regra, dois atos apenas:  
a petição inicial (instruída com os documentos previstos em lei) e  
o despacho do juiz mandando processar a recuperação. 

 

-O processo da recuperação judicial pode ser iniciado de duas  
formas: 

a) Através de um pedido feito por qualquer dos legitimados  
descritos no item anterior, através de petição inicial, sendo que  
junto a esta o requerente vai ter que juntar todos os documentos  
requeridos no art. 51 da Lei de Falência. 
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b) Dentro de um pedido de falência. Caso o empresário ou a  
sociedade empresária tenham sua falência requerida poderão, no  
prazo de contestação requerer a conversão da falência em  
recuperação. 

 

Art. 95. Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá 
pleitear sua recuperação judicial. 


