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AspectosGerais 

-Os procedimentos da falência e da recuperação judicial  
necessitam de atos de fiscalização, acompanhamento e até  
mesmo de gestão. 

 
-Para isso, a Lei 11.101/05 constituiu a figura do administrador  
judicial que terá diferentes funções na falência e na recuperação,  
mas que pode ser conceituado como aquele que irá auxiliar o  
magistrado na condução dos procedimentos. 



AspectosGerais 

-Como o administrador é auxiliar do magistrado, é ele quem irá  
escolhê-lo e nomeá-lo e o art. 21 preconiza que deverá ser  
“profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, 

administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica 
especializada.” 

 

-Caso o administrador judicial seja uma pessoa jurídica, a  
mesma ao assinar o termo de compromisso deverá indicar o  
nome do profissional responsável pela devida condução do  
processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá  
ser substituído sem previa autorização do juiz. 



AspectosGerais 

-O art. 22 trata das atribuições do administrador em ambos os  
procedimentos e depois separa quais são as atribuições em cada  
um deles. 

 
-Na recuperação judicial os principais participantes do  
procedimento são o administrador e o próprio devedor. Como  
consequência lógica ambos visam vencer a crise financeira e  
manter a viabilidade do negócio e a preservação da atividade  
econômica. 



AspectosGerais 

-Por ter maior complexidade, no processo de falência, o 

administrador judicial terá uma participação mais efetiva. 

 

-Neste caso, o administrador passa a ser o representante legal  
da massa falida, sendo responsável pelo levantamento de todo o  
ativo e pagamento do passivo. 

 
-Competirá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas  
relativas à remuneração do administrador judicial e da equipe  
multidisciplinar que eventualmente venha a ser contratada para  
auxiliá-lo. 



AspectosGerais 

-No caso de ser concretizada a destituição do administrador  
judicial, o juiz no mesmo ato deverá nomear novo profissional  
para ocupar o cargo. 

 
-Cabe destacar ainda, que o administrador judicial responde a  
título de dolo ou de culpa pelos possíveis danos causados a  
massa falida, ao próprio devedor ou aos credores. 


