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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS
Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma
conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que
temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses.
Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que
realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós
consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível.
Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para
mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa.
Mais: lembre-se que o Extensivo 4x4 (assim como todos os nossos produtos) são
tutelados pela legislação civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação
penal (especialmente pelo art. 184 do Código Penal).
Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que
o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok?
Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este “papo
reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, de
forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas a
você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo,
evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal.
Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros!
Ops... nos PDFs!
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Bons estudos!

Aula revisada e atualizada em 17/02/2021
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DIREITO FALIMENTAR: ASPECTOS GERAIS
Lei n.º 11.101/05: regulamenta: (i) a recuperação judicial; (ii) recuperação
extrajudicial; e (iii) a falência.
A Lei n.º 11.101/05 trouxe grandes mudanças em relação à legislação anterior
(Decreto Lei n.º 7.661/45), que, além da falência, previa o instituto da
concordata. De forma que praticamente não havia chances de recuperação da
empresa em dificuldade econômica.
A Lei n.º 14.112/20 trouxe relevantes alterações à Lei n.º 11.101/05.

APLICABILIDADE DA LEI N.º 11.101/05
A quem a Lei se aplica (art. 1º): Empresário, Sociedade Empresária e EIRELI –
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.
A quem a Lei não se aplica (art. 2º): (i) devedores civis; (ii) cooperativas; (iii)
empresa pública e sociedade de economia mista; e (iv) instituição financeira
pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência
complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade
seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente
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equiparadas às anteriores.

Foro (art. 3º): local do principal estabelecimento do devedor.
Aplica-se, subsidiariamente o CPC (art. 189). Artigo 189, §1º: (i) prevê que todos
os prazos serão contados em dia corridos; (ii) decisões serão passíveis de agravo
de instrumento. Prioridade em processos em que figure o empresário individual
ou a sociedade empresária em regime de recuperação judicial, extrajudicial ou
de falência terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo o habeas corpus
e prioridades estabelecidas em leis especiais (art. 189-A).
Art. 6º: impõe: (i) a suspensão da prescrição; (ii) suspensão de execuções e (iii)
proibição de arresto, penhora e constrições. Exceções: 1. Créditos previstos no
artigo 49, §§3º e 4º (art. 6º, §7º-A); (ii) As execuções de natureza fiscal (art. 6º,
§7º-B). Ademais, ações que demandam quantia ilíquida terão prosseguimento
no juízo em que estiver sendo processada a ação (art. 6º, §1º) e ações de
natureza trabalhista serão processadas perante a justiça especializada até a
apuração do crédito (art. 6º, §2º).

ADMINISTRADOR JUDICIAL
É o principal auxiliar do juiz na recuperação judicial, além de ser o responsável
por administrar a massa falida na falência. Competências previstas no art. 22.
Será

profissional

idôneo,

preferencialmente

advogado,

economista,

administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada (art.
21).
Na recuperação judicial (art. 22, II): o empresário (devedor) se mantém na
empresa, portanto, caberá ao administrador judicial a função de auxiliar do juiz
e fiscal do empresário (devedor). Na Falência (art. 22, III): o empresário
(devedor) é afastado da empresa, portanto, caberá ao administrador judicial
administrar a massa falida.
Remuneração do Administrador (art. 84, I): é crédito extraconcursal, que será
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pago da seguinte forma: (i) 60% quando do pagamento dos créditos

COMITÊ DE CREDORES
É órgão facultativo, formado por credores com o intuito de auxílio e fiscalização.
Atribuições elencadas no art. 27.
Por ser facultativo, os membros não são remunerados.
Constituição: deliberação de qualquer das classes de credores na assembleia.
Composição: (i) 1 (um) representante indicado pela classe de credores
trabalhistas; (ii) 1 (um) representante indicado pela classe de credores com
direitos reais de garantia ou privilégios especiais; (iii) 1 (um) representante
indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais; (iv) 1
(um) representante indicado pela classe de credores representantes de
microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 suplentes para cada (art.
26).
O comitê de credores funcionará mesmo que uma das classes não indique
representante.

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
É o órgão de representação dos credores. Atribuições previstas no art. 35 da Lei
n.º 11.101/05. É soberana (não cabe revisão de mérito pelo judiciário, mas cabe
análise de legalidade – RESP 1631762/SP e RESP 1314209/SP). Será convocada
por diário oficial eletrônico e disponibilizado no sítio eletrônico do administrador
(art. 36). Deliberações poderão ser substituídas por (i) termo de adesão; votação
em sistema eletrônico ou outro mecanismo reputado suficiente pelo juiz (art. 45A).
Poderão participar da assembleia 4 classes de credores: (i) titulares de créditos
derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho;
(ii) titulares de créditos com garantia real; (iii) titulares de créditos

pequeno porte.
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quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.

CUIDADO! A Fazenda Pública não faz parte da assembleia geral de credores,
tampouco farão parte os seguintes credores: decorrentes de propriedade
fiduciária de bens móveis ou imóveis, arrendamento mercantil, proprietário ou
promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula
de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias,
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, adiantamento
a contrato de câmbio (art. 39,§1º).
Quórum de deliberação: em regra, dá-se pela maioria, composta por mais da
metade do valor dos créditos presentes na assembleia. Exceções: (i)Deliberação
sobre aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial
apresentado pelo devedor: Cada classe vota separadamente (art. 45); (ii)
Deliberação sobre a Composição do Comitê de Credores: cada classe escolhe
seus respectivos membros (art 44); (iii) Deliberação sobre forma alternativa de
realização do ativo na falência: voto favorável de credores que representem 2/3
(dois terços) dos créditos presentes à assembleia (art. 46).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 (art. 47).
A Lei n.º 14.112/20 trouxe a possibilidade de conciliação e mediação antes e
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durante a recuperação judicial (artigos 20-A a 20-D).

Requisitos (art. 48): (i) exercer regularmente atividade empresarial há mais de 2
(dois) anos; (ii) não ser falido e, se o foi, ter suas obrigações e responsabilidades
declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, (iii) não ter, há menos
de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; (iv) não ter sido
condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa
condenada por crime falimentar.
Petição com informações do artigo 51 da Lei 11.101/05.
Juiz poderá nomear profissional para promover a constatação das reais
condições da requerente (art. 51-A).

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Analisados os requisitos do art. 48 e informações do art. 51, o juiz poderá deferir
o processamento da recuperação judicial, e tomará as seguintes medidas (art.
52): I- Nomeação do Administrador Judicial (art. 52, I); II - dispensa de
apresentação de certidões negativas; III - ordenará a suspensão de todas as
ações e execuções contra o devedor. CUIDADO! Não serão suspensas: (i) ações
que demandam quantia ilíquida (art. 6º, §1; (ii) Reclamações trabalhistas (art. 6º,
§2º); (iv) Execuções Fiscais (art. 6º, §7º). Não suspende, mas alienações de bens
devem ser submetidas ao juízo da recuperação judicial (agRg RESP
1.519.405/PE); (iv) Ações movidas por credores que não se sujeitam à
recuperação judicial (art. 49, §§3º e 4º). Nessas últimas, não cabe ao juiz decidir
sobre a constrição do bem (Súmula STJ 480); IV – determinará ao devedor a
apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a
recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores; e V –
ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas
Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver
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estabelecimento a fim de que tomem conhecimento e informem eventuais

Além da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial,
o juiz ordenará a expedição de edital, que conterá (art. 52, § 1º): I – o resumo do
pedido do devedor e a decisão; (ii) relação de credores, o valor atualizado e a
classificação de cada crédito; (iii) advertência acerca dos prazos para habilitação
dos créditos.

HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS
É o próprio devedor quem indica seus credores na petição inicial (art. 52, III).
Porém, essa lista pode conter erros, portanto, o administrador judicial verificará
os créditos com base nos livros contáveis e documentos (art. 7º). Após a
publicação do edital (visto acima), credores têm prazo de 15 dias para apresentar
seus créditos ao administrador judicial ou eventuais divergências (art. 7º, §1º).
Após, o administrador terá 45 dias para publicar nova relação (art. 7º, §2º).
Uma vez publicada a lista, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios
ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação no prazo de 10
dias. Caso não haja impugnação, a relação será homologada como quadro geral
de credores (art. 14).
Habilitação retardatária: apresentada fora do prazo de 15 dias. Se antes da
homologação, será recebida e processada como impugnação (art. 10, §5º). Se
após, deverá propor ação própria para requerer a retificação do quadro geral de
credores (art. 10, §6º).

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Apresentação do Plano de Recuperação Judicial

convolação em falência (art. 53).
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Da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, o devedor terá

É vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial,
distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas;
O plano deverá apresentar as medidas que serão realizadas, nos termos do art.
50 (rol exemplificativo), bem como alienação de unidades produtivas, as quais
estarão livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas
obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária”. (art. 60).
O plano deverá prever tratamento diferenciado aos créditos trabalhistas: (i)
Prazo de até 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do
trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido
de recuperação judicial (art. 54, caput). Poderá ser prorrogado por até 2 anos se,
cumulativamente 1. Forem apresentadas garantias suficientes; e 2. Aprovação
pelos credores trabalhistas (art. 45, §2º) e 3. Garantia de integralidade do
pagamento dos créditos trabalhista (art. 54, §2º); (ii)Prazo de até 30 (trinta) dias
para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador,
dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses
anteriores ao pedido de recuperação judicial (art. 54, § único).

Aprovação do Plano de Recuperação Judicial
Apresentado o plano, os credores poderão, em até 30 dias: (i) não apresentar
objeção, e o plano será aprovado tacitamente (art. 57); ou (ii) apresentar
objeção, hipótese na qual o juiz convocará assembleia geral de credores para
deliberar sobre o plano (art. 56). A assembleia deverá ser realizada em até 150
dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.
Assembleia Geral de Credores: todas as classes de credores devem votar e
aprovar separadamente o plano de recuperação judicial (art. 45): (i) Credores

valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria
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com garantia real, e credores privilegiados, quirografários, subordinados: a

simples dos credores presentes (art. 45, §1º); (ii) Credores trabalhistas e
acidentários e credores enquadrados como Microempresa ou EPP: a proposta
deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes,
independentemente do valor de seu crédito.
Deliberações da Assembleia Geral: a assembleia poderá: (i) Aprovar o plano sem
alterações. Nesse caso, poderá indicar os membros do Comitê de Credores se já
não estiver constituído (art. 56, § 2º); (ii) Aprovar o plano com alterações. Nesse
caso, deverá haver expressa concordância do devedor, e as alterações não
podem implicar diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes
(art. 56, § 3º); (iii) Não aprovar o plano: o administrador submeterá à votação
da assembleia concessão de prazo de 30 dias para apresentação de plano pelos
credores. Se não for apresentado, ou se for apresentado, mas for rejeitado, o juiz
em regra, decretará a falência (art. 56, §4º). Há, todavia, uma exceção: Cram
Down: será concedida pelo juiz se a assembleia tiver obtido, de forma
cumulativa: 1. o voto favorável de credores que representem mais da metade do
valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de
classes; 2. a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente
3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas)
delas. Caso haja somente 2 (duas) classes votantes, a aprovação por, pelo menos,
1 (uma) delas; 3. na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de
1/3 (um terço) dos credores. 4. se o plano não implicar tratamento diferenciado
entre os credores da classe que o houver rejeitado (art. 58, §2º).

CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Após a aprovação do plano de recuperação judicial, o juiz concederá a
recuperação judicial ao devedor (art. 58).
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A concessão da recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores

Súmula 581 STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
A decisão que concede a recuperação é título executivo judicial (59, § 1º).
Portanto, qualquer credor poderá exigir o cumprimento judicial do plano.
Da decisão que concede a recuperação judicial cabe agravo de instrumento (59,
§ 2º).

FINANCIAMENTO DO DEVEDOR E DO GRUPO
DEVEDOR DURANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
O juiz poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de
contratos de financiamento com o devedor nos termos dos artigos 69-A a 69-F;
Qualquer pessoa poderá realizar o financiamento, inclusive credores, familiares
ou sócios, bem como forneça garantia mediante oneração ou alienação fiduciária
(art. 69-F).

DA CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E CONSOLIDAÇÃO
SUBSTANCIAL
Consolidação processual (art. 69-G a 69-I): empresas de um mesmo grupo
econômico pedem recuperação judicial em litisconsórcio ativo. Apenas um
administrador judicial (art. 69-H), mas independência dos devedores ativos e
passivos com meios de recuperação independentes. Não impede que alguns
devedores obtenham a concessão da recuperação judicial e outros tenham a
falência decretada (art. 69-I, §4º).
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Consolidação substancial. Nesse caso, não haverá independência entre os

um único devedor (art. 69-K). Os devedores apresentarão plano unitário, que
será submetido a uma assembleia geral de credores (art. 69-L).

ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Uma vez proferida a decisão que concede a recuperação judicial, o devedor
permanecerá em recuperação até que se cumpram todas as obrigações prevista
no plano que se vencerem em até 2 anos após a concessão da recuperação
judicial (art. 62). O descumprimento acarretará a convolação da recuperação em
falência (art. 61, § 1º).
Passado o período de 2 anos, o descumprimento do plano não acarretará
automaticamente a falência, mas qualquer credor poderá requerer a execução
específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei (art. 62).
Passados os 2 anos, o juiz decretará por sentença o fim da recuperação judicial
(art. 63).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ME E EPP
Tratamento diferenciado para recuperação judicial da Microempresa e EPP (arts.
70 a 72). O plano é facultativo, e deverá ser requerido na petição inicial (art. 70,
§1º).
Condições (art. 71) – Não é necessário assembleia!!!: I - abrangerá todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os
decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos §§ 3º e
4º do art. 49 (alienação fiduciária em garantia; arrendamento mercantil, etc); II preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e

abatimento do valor das dívidas; II – preverá o pagamento da 1ª (primeira)
parcela no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da distribuição
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sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial de

do pedido de recuperação judicial; IV – estabelecerá a necessidade de
autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e o Comitê de Credores,
para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados.
Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos habilitados
na recuperação judicial (Art. 70, §2º).
Não acarreta a suspensão do curso da prescrição nem das ações e execuções por
créditos não abrangidos pelo plano (art. 71, parágrafo único).

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
A recuperação extrajudicial permite que o devedor apresente um plano de
recuperação a seus credores. Uma vez aprovado o plano, ele, será submetido à
homologação em juízo.

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Requisitos (art. 163): Deve atender aos requisitos do artigo 48 (já vistos na
recuperação judicial) e ainda observar os seguintes requisitos: (i) não poderá ter
pedido pendente de recuperação judicial; (ii) não poderá ter obtido recuperação
judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos
de 2 (dois) anos.

CRÉDITOS SUJEITOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

extrajudicial os seguintes credores (art. 161, § 1º): (i) Créditos de natureza
tributária; (ii) Créditos previstos no art. 49, §3º e no art. 86, inciso II; (iii) Créditos
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A recuperação extrajudicial não abrange todos os credores. Além dos credores

de natureza trabalhista e por acidente do trabalho dependem de negociação
coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional.
O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará
suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de
decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação
extrajudicial (art. 161, §4º).

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO EM JUÍZO
O devedor poderá requerer a homologação de plano, desde que assinado por
credores que representem mais da metade de todos os créditos de cada espécie
por ele abrangidos (art. 163).
Após a distribuição do pedido de homologação da recuperação extrajudicial ao
juízo competente, os credores não poderão desistir da adesão ao plano, salvo
com a anuência expressa dos demais signatários (art. 161, § 5º).
Poderão ser impugnadas apenas as seguintes matérias: (i) não preenchimento
do percentual mínimo (3/5 dos créditos de cada espécie abrangida; (ii) prática
dos atos do artigo 94, III ou art. 130 (atos de falência); (iii) descumprimento de
exigência legal. Prazo de 30 dias.
Segundo o STF, embora não se reconheça ao CNJ (e ao CNMP) a possibilidade de
realizar controle de constitucionalidade, nada impede que o Conselho, no
exercício de suas atribuições, reconheça alguma inconstitucionalidade que já
tenha sido reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS
26739/DF, J. 01/03/2016).
Caso o pedido seja indeferido, não ocorrerá a falência. O devedor poderá: (i)
apresentar recurso de Apelação (art. 164, §7º); (ii) apresentar novo pedido, se
descumpriu formalidade (art. 164, §8º).
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Da Sentença que homologar o pedido, cabe Apelação.

Conceito: Trata-se de “uma execução especial, na qual todos os credores devem
ser reunidos num único processo, para a execução conjunta do devedor”1 .
Legitimidade Ativa (art. 97): (i) o próprio devedor, (ii) o cônjuge sobrevivente,
qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante; (iii) o cotista ou o acionista do
devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade; (iv) qualquer
credor. ATENÇÃO! 1. A Fazenda Pública não possui legitimidade para requerer
falência (RESP 164.389/MG); 2. O credor trabalhista tem legitimidade para
requerer falência (RESP 1.544.267/DF).

PEDIDO DE FALÊNCIA
Deve ter como fundamento, um dos atos previstos no art. 94. ATENÇÃO! Não é
necessária

a

insolvência

econômica

(passivo

maior

que

ativo)!!!

1.Impontualidade Injustificada (art. 94, I): nesse caso é necessário: (i) um título
executivo; (ii) que o título tenha sido protestado; (iii) que o título represente
dívida superior a 40 salários mínimos. 2. Execução Frustrada (art. 94, II):
promovida a execução, o devedor age com omissão (não paga, não deposita, não
nomeia bens à penhora). Assim o credor, com base na certidão judicial, poderá
requerer a falência. 3. Atos de Falência (art. 94, III): determinados atos que, uma
vez praticados pelo devedor, serão considerados atos que presumem
insolvência.
Após o pedido de falência, o devedor será citado para apresentar contestação
em 10 dias, e poderá incidentalmente: (i) realizar o depósito elisivo (valor
reclamado no pedido falimentar. O processo seguirá, mas a falência não poderá
ser decretada (art. 98, §1º); e (iii) requerer a recuperação judicial (art. 95).
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Caso o pedido de falência seja denegado, a sucumbência será paga pelo autor e,

1

SANTA CRUZ, André. Direito Empresarial. 2ª Ed., São Paulo: Jus Podivm, 2019, p. 307.

condenar o autor ao pagamento de indenização. Da Sentença que denega o
pedido de falência cabe Apelação.

DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA
Decisão de Decretação da Falência
A decisão que decreta a falência inicia, de fato, o processo de falência. Da decisão
cabe Agravo de Instrumento (art. 100).
É possível a propositura de ação rescisória contra a decisão que decreta a
falência (RESP 1.780.442/MG, dje 05.12.2019).
O artigo 99 traz um extenso rol de informações que devem constar da decisão
que decreta a falência, dentre eles: (i) fixação do termo legal da falência: 90 dias
anteriores à decretação; (ii) devedor deverá apresentar em 5 dias a relação
nominal de credores; (iii) suspensão de todas as ações e execuções contra o
falido: exceção: ações que demandam quantia ilíquida e reclamações
trabalhistas; (iv) proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração
de bens do falido, (v) nomeará administrador judicial.

Efeitos da Decretação da Falência
Afastamento do devedor de suas atividades (art. 75): quem assumirá a atividade
empresarial será o administrador judicial.
Instauração do juízo universal (art. 76): todas as ações passarão a ser
competência do juízo da falência (salvo causas trabalhistas, fiscais e aquelas não
reguladas na Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo).

instaurada a execução concursal.
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Vencimento antecipado das dívidas (art. 77): uma vez decretada a falência,

Inabilitação empresarial (art. 102): o empresário devedor fica inabilitado para
exercer atividade empresarial, desde a decretação até a sentença que extingue
as obrigações.
Arrecadação dos bens do falido: será vista abaixo.

Arrecadação dos Bens do Falido
Após a assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a
arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens (art. 108). Tais bens
constituem a massa falida objetiva.
Art. 22, inciso III, “j”: o administrador deverá proceder à venda de todos os bens
no prazo máximo de 180 dias da data da juntada do auto de arrecadação, sob
pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, reconhecida por
decisão judicial.
O artigo 114-A, incluído pela Lei 14.112/20 prevê uma forma célere de realização
da falência, caso não sejam encontrados bens insuficientes para as despesas do
processo de falência.
Os efeitos da falência dependerão da responsabilidade do empresário/sociedade
empresária falida: (i) empresário individual ou sociedade com responsabilidade
ilimitada: a arrecadação abrangerá os bens pessoais do empresário/sócios (art.
81); (ii) sociedade com responsabilidade limitada ou empresa individual de
responsabilidade limitada: somente com o patrimônio da sociedade, salvo se
apurada responsabilidade pessoal pela falência (art. 82). A Lei n.º 14.112/20,
incluiu artigo 82-A para proibir a extensão da falência ou de seus feitos, aos
sócios de responsabilidade limitada, controladores e aos administradores da
sociedade falida, salvo na hipótese de desconsideração da personalidade
jurídica.

falida. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e
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Pedido de restituição (art. 85): poderá ser formulado pelo proprietário do bem

entregue ao devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao requerimento de sua
falência, se ainda não alienada (art. 85, p. único). Em determinadas hipóteses,
também poderá ser requerida a restituição em dinheiro (art. 86).

Realização do Ativo
Venda dos bens arrecadados para pagamento dos credores (art. 139).
O artigo 140 prevê a ordem de preferência na realização do ativo.
O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do
arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as
derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho
(art. 141, inciso II).
A alienação será feita (art. 142): (i) por leilão eletrônico, presencial ou híbrido;
(ii) por processo competitivo organizado promovido por agente especializado e
de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório
anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação judicial; e (v)
qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos da Lei. Ademais,
poderá o juiz autorizar modalidades diversas de alienação (art. 144). Credores
poderão adquirir bens (art. 145). Caso a alienação seja frustrada, os bens
poderão ser destinados à doação (art. 144-A). Se não houver interessados, serão
devolvidos ao falido (art. 144-A, p. único).

Atos anteriores à Decretação da Falência
É possível que determinados atos tenham sido praticados na eminência da
decretação da falência, com o intuito de “fugir” dos efeitos do processo

revistos os atos anteriores a falência pelo período de até 90 dias (art. 99, Inciso
II).
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falimentar.

O artigo 129 prevê um rol taxativo de atos que, se realizados no termo legal da
falência, serão considerados presumidamente fraudulentos e, portanto,
ineficazes. Nesse caso, o juiz poderá declará-lo de oficio.
Acaso o ato não esteja previsto no rol do artigo 129, a sua revogação dependerá
de prova e, portanto, o ato não poderá ser revogado de ofício pelo juiz (art. 130).
Deverá ser proposta Ação Revocatória no prazo de 3 anos da decretação da
falência (art. 132).

VERIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS
Após a apresentação dos créditos pelo falido (art. 99), o procedimento da
habilitação será conduzido pelo administrador judicial, o qual verificará os
demais créditos. Os credores terão o prazo de 15 dias para se habilitar (art. 7º,
§1º). Após as habilitações, o administrador publicará a relação de credores (art.
7º, §2º).
Uma vez publicada a lista, poderá ser apresentada impugnação no prazo de 10
dias (art. 8º). Da decisão do juiz cabe agravo de instrumento (art. 17).
Será instaurado, de ofício pelo juiz, para cada Fazenda Pública credora, incidente
de classificação de crédito público (art. 7ª-A);
Habilitação Retardatária: Assim como na recuperação judicial, é possível a
habilitação retardatária se apresentada fora do prazo de 15 dias. Se antes da
homologação, será recebida e processada como impugnação (art. 10, §5º). Se
após, deverá propor ação própria para requerer a retificação do quadro geral de
credores (art. 10, §6º).
prazo de decadência de 3 anos para apresentação do pedido de habilitação ou
reserva de crédito, contados da data da publicação da sentença que decretar a
falência (art. 10, § 10).
Após os incidentes acima, o administrador judicial consolidará o quadro geral de
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credores, que será homologado pelo juiz, o qual poderá ser questionado ate o

PAGAMENTO DOS CREDORES
Após a realização do ativo e a consolidação do quadro geral de credores, passase à fase de pagamento dos credores.
Créditos Extraconcursais (arts. 84): serão pagos anteriormente aos créditos
concursais: (i) quantias referidas nos arts. 150 e 151 desta Lei; (ii) valor
efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador,
(Seção IV-A do Capítulo III da Lei); (iv) créditos em dinheiro objeto de restituição,
conforme previsto no art. 86 da Lei; (v) remunerações devidas ao administrador
judicial e aos seus auxiliares, aos reembolsos devidos a membros do Comitê de
Credores, e aos créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de
acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da
falência; (vi) obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante
a recuperação judicial, nos termos do art. 67 da Lei, ou após a decretação da
falência; (vii) quantias fornecidas à massa falida pelos credores; (viii) despesas
com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu
produto e custas do processo de falência; (ix) custas judiciais relativas às ações e
às execuções em que a massa falida tenha sido vencida; (x) tributos relativos a
fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem
estabelecida no art. 83 da Lei.
Créditos concursais (art. 83): são os créditos que constam do quadro geral de
credores. I - os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150
(cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de
acidentes de trabalho; II - os créditos gravados com direito real de garantia até o
limite do valor do bem gravado; III - os créditos tributários, independentemente
da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos extraconcursais
e as multas tributárias; VI - os créditos quirografários, a saber: a) aqueles não
previstos nos demais incisos deste artigo; b) os saldos dos créditos não cobertos

estabelecido no inciso I do caput deste artigo; VII - as multas contratuais e as
penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as
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pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; c) os saldos

multas tributárias; VIII - os créditos subordinados, a saber a) os previstos em lei
ou em contrato; e b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo
empregatício cuja contratação não tenha observado as condições estritamente
comutativas e as práticas de mercado.

ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA
Realizados os pagamentos, conforme o quadro geral, caberá ao administrador
judicial prestar contas ao juiz no prazo de 30 dias (art. 154). Poderá ser
apresentada Impugnação (art. 154, §2º). Após, o juiz julgará as contas e proferirá
sentença, da qual cabe Apelação (art. 154, §4º).
Após o julgamento das contas, o administrador judicial deverá, ainda apresentar
o relatório final da falência no prazo de 10 (dez) dias, indicando o valor do ativo
e o do produto de sua realização, o valor do passivo e o dos pagamentos feitos
aos credores, e especificará justificadamente as responsabilidades com que
continuará o falido (Art. 155). Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a
falência por sentença. Da Sentença, caberá recurso de Apelação (art. 156).

INSOLVÊNCIA INTERNACIONAL

Ocorre quando a empresa em crise, sujeita à recuperação ou rumo à falência,
possui unidades em diversos países e, portanto, estará sujeita a diferentes
jurisdições. É tratada nos artigos 167-A a 167-Y da Lei.

obrigações do falido. Para extinção das obrigações, deve-se respeitar o disposto
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EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO

no artigo 158: 1. Pagamento de todos os créditos; 2. Pagamento de mais de 25%
dos credores quirografários, sendo facultado depositar a quantia necessária para
atingir a porcentagem; 3. Decurso do prazo de 3 anos, contados da decretação
da falência; 4. Encerramento da falência, nos termos do artigo 114-A ou artigo
156 da Lei.
Somente será permitida a proposição de ação rescisória da sentença que
declarar a extinção das obrigações do falido, no caso de sonegação de bens,
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direitos ou rendimentos anteriores à data do requerimento (art. 159-A).

