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AspectosGerais 

-Aprovado o plano de recuperação judicial, passar-se-á a fase do 

cumprimento dele. 

 

-Durante a fase de execução da recuperação judicial, a devedora  
deve apresentar-se em todos os seus atos com a denominação  
acrescida da expressão “em recuperação judicial”. 

 
-Em princípio ele continuará sob a direção de seus  
administradores anteriores, não sendo assim apenas se o plano  
previa a reestruturação da administração ou se estes incorrerem  
em conduta indevida. 
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Art. 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o  
devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da  
atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do  
administrador judicial, salvo se qualquer deles: 

I.– houver sido condenado em sentença penal transitada em  
julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência  
anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular  
ou a ordem econômica previstos na legislação vigente; 

II.– houver indícios veementes de ter cometido crime previsto  
nesta Lei; 

III.– houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os  
interesses de seus credores; 
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IV – houver praticado qualquer das seguintes condutas: 

A)efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em  
relação a sua situação patrimonial; 

B)efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, em  
relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das  
operações e a outras circunstâncias análogas; 

C)descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar  
operações prejudiciais ao seu funcionamento regular; 

D)simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata  
o inciso III do caput do art. 51 desta Lei, sem relevante razão de  
direito ou amparo de decisão judicial; 
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V.– negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador 

judicial ou pelos demais membros do Comitê; 

VI.– tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação 
judicial. 

 
- O administrador judicial nesta fase também terá um importante  
papel fiscalizador do cumprimento do plano e informará ao juiz  
caso, esteja havendo algum desvirtuamento do que foi  
planejado. 
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-A recuperação judicial, principalmente nos casos em que o  
devedor descumpre o plano, poderá ser transformada em  
falência nos casos previstos no art. 73. 

 

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de  
recuperação judicial: 

I.– por deliberação da assembléia-geral de credores, na forma do  
art. 42 desta Lei; 

II.– pela não apresentação, pelo devedor, do plano de 
recuperação no prazo do art. 53 desta Lei; 
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III.– quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos  
termos do § 4º do art. 56 desta Lei; 

IV.– por descumprimento de qualquer obrigação assumida no 
plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei. 

 
-Caso o plano seja cumprido corretamente, o juiz decretará por  
sentença o encerramento da recuperação judicial. 

 
-Se todas as obrigações forem cumpridas corretamente, significa  
que o plano de recuperação foi eficaz e que a atividade  
empresária está apta a voltar à sua normalidade. A recuperação  
foi, então, bem sucedida. 


