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PLANO DE ENSINO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

Direito falimentar. Recuperação econômica da empresa e falências. Recuperação judicial e 

extrajudicial. Requisitos – pedido e processamento. Efeitos. Concessão e homologação. 

Encerramento. Falência requerida pelo credor e autofalência. Requisitos. Pedido e sentença 

de quebra. Efeitos da sentença. Recursos. Sentenças de encerramento e de extinção das 

obrigações. Crimes definidos na lei.  
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Objetivo geral. Apresentar as regras e princípios do processo de recuperação judicial, 

extrajudicial e falência. Assim, o aluno poderá entender além de estabelecer relações 

jurídicas com outras disciplinas tais como o direito tributário, o direito econômico, o direito 

do trabalho, dentre outros. Para tanto, será indispensável uma abordagem crítica de cada um 

dos institutos dos processos concursais.   

 

Objetivos específicos.  Exposição clara e pormenorizada dos mínimos detalhes de cada 

instituto do direito empresarial e suas inter-relações dentro do sistema concursal. Para tanto, 

será necessário compreender a operacionalidade do processo de recuperação assim como o 

processo de falência.    
 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

I - RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL  

1. Recuperação judicial: origem, conceito e objetivos 

2. Requisitos e pressupostos gerais e específicos para o pedido Juízo competente para conceder a 

recuperação judicial deferimento do processamento – Efeitos - Nomeação do administrador judicial e 

membros do comitê – atribuições meios de recuperação e o plano de recuperação judicial     assembléia-

geral de credores e aprovação do plano de recuperação decisão concessiva da recuperação judicial - efeitos         

cumprimento do plano e encerramento da recuperação judicial  descumprimento do plano – efeitos   

dentro do prazo da recuperação - convolação em falência  após o prazo da recuperação – pedido de  

alência ou execução do crédito.  

3. Recuperação de microempresa e empresa de pequeno porte - Requisitos - plano especial - alcance – efeitos 

4. Recuperação extrajudicial requisitos específicos - adesão ao plano – efeitos homologação do plano - 

efeitos 

II – FALÊNCIAS DO EMPRESÁRIO E DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA; 

       FALÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR E REQUERIDA PELO PRÓPRIO DEVEDOR; 

       FALÊNCIA REQUERIDA POR TERCEIROS LEGITIMADOS; 

       FALÊNCIA CONTINUADA; 

       FALÊNCIA INTERNACIONAL; 

1. Falência: origem, conceito e características 

2. Requisitos e pressupostos gerais e específicos para o pedido de quebra 

3. Juízo competente para declarar a falência 

4. Fundamentos legais: impontualidade e atos de falência 

5. Falência requerida pelo credor – requisitos 

6. Falência requerida pelo próprio devedor (autofalência) - requisitos 

7. Falência requerida por terceiros legitimados - requisitos 

8. Resposta do devedor: prazo – modalidades – alternativas de postura processual 
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9. Pedido de recuperação judicial e depósito elisivo 

10. Declaração judicial da falência: decisão que declara a falência - Natureza jurídica, requisitos gerais e 

especiais, recursos, efeitos e providências; 

11. Efeitos materiais da decisão que declara a falência: inabilitação empresarial, arrecadação de bens, papéis e 

documentos, direitos dos credores, contratos e obrigações do falido e revogação de atos praticados antes 

da falência e durante o termo legal da falência – declaração de ineficácia e ação revocatória 

12. Falência continuada – continuidade da atividade empresarial - Situaçào excepcional - condições especiais 

13. Administração da falência: Nomeação do administrador judicial e dos membros do comitê de credores 

Deveres e atribuições do administrador judicial e do comitê Assembléia-geral de credores e atribuições 

14. Pedido de restituição e embargos de terceiro 

15. Créditos: verificação e classificação 

16. Crimes definidos na lei: Tipos penais - Denúncia e processamento da ação penal - Condenação ou 

absolviçào – efeitos na vida empresarial do falido 

17. Realização do ativo – modos de realizar o ativo 

18. Soluçao do passivo - pagamento aos credores 

19. Sentença de encerramento da falência – efeitos 

20. Recomeço do prazo prescricional das obrigações do falido 

21. Sentença de extinção das obrigações 

22. Retorno do falido ao comércio – fim da inabilitação empresarial 

23. Falência internacional – conceito e características 

24. Atuação das companhias multinacionais e transnacionais 

25. Juízo competente para declarar a falência 

26. Efeitos da falência além-fronteiras – juízo universal e juízo territorial 

27. Arrecadação de bens e habilitação de créditos – desdobramentos 

28. A falência internacional no mundo ocidental - tratamento 

III – INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA DE INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS E OUTRAS ATIVIDADES ESPECIAIS. 

1.   Requisitos e pressupostos gerais e específicos 

2.   A atuação do banco central do brasil 

3.   Nomeação do interventor e liquidante 

4.   Processamento da intervenção e da liquidação 

5.   Falência - aspectos gerais de processamento 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As aulas expositivas com intensa participação dos alunos. Análise e interpretação dos 

artigos da lei, referências ao direito comparado, doutrina e jurisprudência nacional.   
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Serão utilizados, quando necessário, todos os recursos técnicos disponibilizados pela 

instituição, particularmente a plataforma de internet.   
 

AVALIAÇÃO 

Serão aplicadas duas avaliações escritas nas datas e horários previamente acordados entre a 

turma e o professor. Além destas, o professor poderá, conforme o caso, aplicar outros 

instrumentos de avaliação, podendo ser, por exemplo, participação em sala de aulas, 

exercícios dirigidos, leituras complementares, fichamentos ou trabalhos monográficos que, 

naturalmente, farão parte da primeira ou segunda avaliação conforme o caso.  
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