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AspectosGerais 

-Caso se entenda necessário, a assembleia geral de credores  
(que será estudada no próximo item), poderá votar pela  
constituição do comitê de credores tanto na falência quanto na 

recuperação judicial, que será composto por representantes de 
cada classe de credores do devedor submetidos ao processo. 

 

-A principal finalidade da criação de tal comitê é zelar pelo bom  
andamento do procedimento judicial, seja da falência ou da  
recuperação. 



AspectosGerais 

- Caso seja constituído o comitê será composto por: 

 

a)um representante indicado pela classe de credores 
trabalhistas, com dois suplentes; 

 
b)um representante indicado pela classe de credores com  
direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com dois  
suplentes; 

 

c) um representante indicado pela classe de credores 

quirografários e com privilégios gerais, com dois suplentes. 



AspectosGerais 

-Caso não haja Comitê, na recuperação judicial ou na falência,  
as atribuições deste serão exercidas pelo administrador judicial  
ou, na incompatibilidade deste, pelo juiz. 

 
-Não será paga qualquer remuneração aos membros do Comitê  
pelo devedor ou pela massa falida. Daí se entendendo que estes  
não terão remuneração (serão voluntários não remunerados) ou  
que tal despesa será assumida pelos membros de cada classe no  
tocante ao seu respectivo representante. 



AspectosGerais 

- O terceiro elemento do sistema de administração da falência e  
recuperação de empresa é de existência obrigatória e é a  
assembleia geral de credores, que como o próprio nome indica, é 
o órgão máximo de representação dos credores, possuindo  
funções notadamente deliberativas a respeito de qualquer  
matéria que possa afetar os interesses dos credores. 



AspectosGerais 

-A realização de assembleia-geral de credores poderá ser  
solicitada pelo administrador judicial, pelo Comitê de Credores ou  
pelos próprios credores representantes de no mínimo 25% (vinte  
e cinco por cento) dos créditos de determina classe, porém,  
caberá ao juiz a sua convocação respeitando o prazo de 15  
(quinze) dias em primeira convocação e 05 (cinco) dias em  
segunda. 

 
-Para sua instalação, necessário se faz a presença de  
representantes de mais da metade dos créditos de cada classe  
em primeira convocação e de qualquer número em segunda  
convocação. 



AspectosGerais 

- O art. 35 da Lei 11.101/05 irá tratar da competência da  
assembleia geral de credores. Na recuperação judicial ela deverá  
deliberar sobre: 

a)aprovação, rejeição ou modificação o plano de recuperação 
judicial apresentado pelo devedor; 

b) constituição do Comitê de Credores, escolher seus membros e 
sua substituição; 

c)pedido de desistência do devedor, nos termos do § 4º do art.  
52 da lei; 

d)o nome do gestor judicial, quando do afastamento do  
devedor; 



AspectosGerais 

e) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos 

credores. 

 

- Já na falência a assembleia irá deliberar sobre: 

a)a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus 
membros e sua substituição; 

b)a adoção de outras modalidades de realização do ativo, na  
forma do art. 145 da lei; 

c)qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos  
credores. 



AspectosGerais 

- A realização de assembleia-geral de credores poderá ser  
solicitada pelo administrador judicial, pelo Comitê de Credores ou  
pelos próprios credores representantes de no mínimo 25% (vinte  
e cinco por cento) dos créditos de determina classe, porém,  
caberá ao juiz a sua convocação respeitando o prazo de 15  
(quinze) dias em primeira convocação e 05 (cinco) dias em  
segunda. Para sua instalação, necessário se faz a presença de  
representantes de mais da metade dos créditos de cada classe  
em primeira convocação e de qualquer número em segunda  
convocação. 



AspectosGerais 

- A grande crítica que se faz ao instituto da assembleia é que ela  
possui funções notadamente econômicas, haja vista ter  
preservado o voto a proporcionalidade de representação do  
crédito conforme determina o art. 38. 

 
Art. 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu  
crédito, ressalvado, nas deliberações sobre o plano de  
recuperação judicial, o disposto no § 2º do art. 45 desta Lei. 


