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AspectosGerais 

-De acordo com o art. 49 da Lei, estão sujeitos à recuperação  
todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os  
vincendos. 

 
-Porém tal regra não é absoluta, pois os parágrafos do artigo  
vão trazer exceções de créditos que não podem ser abarcados  
pelo plano de recuperação. 



AspectosGerais 

- São as seguintes exceções: créditos nos quais o credor tenha  
posição de fiduciário, seja de bens móveis ou imóveis; créditos  
decorrentes de arrendamento mercantil; créditos no qual o  
credor seja promitente vendedor em cujo contrato contenha  
cláusula de irrevogabilidade; créditos decorrentes de venda com  
reserva de domínio; créditos decorrente de adiantamento de  
contrato de câmbio e créditos fiscais. 



AspectosGerais 

-A parte fundamental do plano de recuperação é o requerente  
provar que tem meios para sair do momento de crise econômico-  
financeira. 

 
-O art. 50 trará exemplos de quais são esses meios que o  
empresário ou a sociedade poderão utilizar-se para que possam  
sanar seus problemas. 

 

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a 
legislação pertinente a cada caso, dentre outros: 



AspectosGerais 

I.– concessão de prazos e condições especiais para pagamento 

das obrigações vencidas ou vincendas; 

II.– cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade,  
constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações,  
respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação  
vigente; 

III.– alteração do controle societário; 

IV.– substituição total ou parcial dos administradores do devedor  
ou modificação de seus órgãos administrativos; 

V.– concessão aos credores de direito de eleição em separado de  
administradores e de poder de veto em relação às matérias que o  
plano especificar; 



AspectosGerais 

VI.– aumento de capital social; 

VII.– trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à  
sociedade constituída pelos próprios empregados; 

VIII.– redução salarial, compensação de horários e redução da  
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva; 

IX.– dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo,  

com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;  

X – constituição de sociedade de credores; 

XI – venda parcial dos bens; 



AspectosGerais 

XII.– equalização de encargos financeiros relativos a débitos de  
qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da  
distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se 

inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto 
em legislação específica; 

XIII.– usufruto da empresa; 

XIV.– administração compartilhada; 

XV.– emissão de valores mobiliários; 

XVI.– constituição de sociedade de propósito específico para 
adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor. 



AspectosGerais 

-Questão de extrema relevância diz respeito à hipótese de se 

optar por algum tipo de venda do estabelecimento empresarial. 

 
-Aqui na recuperação temos um dispositivo especifico a tratar  
dessa situação que é o art. 60 e seu parágrafo único da Lei  
11.101/05. A regra disposta é que se o plano de recuperação  
judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de  
unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua  
realização, observado o disposto no art. 142 e que o objeto da  
alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do  
arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza  
tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141. 


