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RESUMO 

 

Análise dos elementos da Ordem Constitucional da carta política de 1988, com ênfase 

nos princípios norteadores desta, em um estudo sobre a intervenção do Estado na 

iniciativa privada por meio da Lei de Recuperação de Empresas e Falências (lei 

11.101/05). Admite-se nova visão empresarial, sobretudo na interdependência entre 

fatores econômicos e sociais. Estudo sobre a globalização e a interdependência das 

ciências econômicas e jurídicas na construção de uma ótica jurídica pautada na busca 

pelo desenvolvimento econômico e social, com o reconhecimento da interferência da 

Economia no Direito e sua importância ímpar. Ainda, delineamos a intervenção estatal 

no âmbito econômico, de empresa e na recuperação judicial, bem como os reflexos de 

tal intervenção nos créditos envolvidos na recuperação judicial e patrimônio do devedor 

em recuperação. Para tal tarefa, foram analisados os elementos da Recuperação Judicial, 

seus princípios e adequação destes aos elencados no capítulo que versa sobre a Ordem 

econômica nacional, descrevendo o procedimento formal para concessão do benefício 

da Recuperação Judicial e os princípios neles existentes. As  formas de intervenção do 

Estado na economia privada não foi desconsiderado, explicitando sua atuação direta e 

indireta como meio de preservação de interesses insculpidos no âmbito constitucional 

como interesse público e preservação da Ordem econômica Nacional. As agências 

reguladoras como meio de intervenção estatal direta não foi desconsiderado do estudo 

pela relevância do tema. Revisa-se a bibliografia nacional com incursões em direito 

comparado francês, português e norte-americano. Contribui-se no aspecto do papel do 

Poder Judiciário na proteção das empresas em crise e os impactos sociais e econômicos, 

sobretudo em relação aos direitos do trabalhados, creditícios e empresariais.  

 

Palavras-chave: Intervenção Estatal; Recuperação de Empresa; Direito Falimentar.  
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ABSTRACT 

 

Analysis of the elements of the Constitutional Order of the letter 1988 politics, with 

emphasis in the principles of this, a study on the intervention of the State in the private 

initiative by means of the Law of Recovery of Companies and Bankruptcies (law 

11.101/05). New enterprise vision is admitted, over all in the interdependence between 

economic and social factors. Study on the globalization and the interdependence of 

economic and legal sciences in the construction of a legal optics in the search for the 

economic and social development, with the recognition of the interference of the 

Economy in the Right and its uneven importance. Still, we delineate the state 

intervention in the economic scope, of company and in the judicial recovery, as well as 

the consequences of such intervention in the involved credits in the judicial recovery 

and patrimony of the debtor in recovery. For such task, the elements of the Judicial 

Recovery, its principles and adequacy of these to the related ones in the chapter had 

been analyzed that turns on the national economic Order, describing the formal 

procedure for concession of the benefit of the Judicial Recovery and the principles in 

existing them. The forms of intervention of the State in the private economy were not 

disrespected, relating its direct and indirect performance as half of preservation of 

interests writings in the constitutional scope as public interest and preservation of the 

National economic Order. The regulating agencies as of direct state intervention were 

half not disrespected of the study for the relevance of the subject. It is revised national 

bibliography with incursions in French, Portuguese and North American comparative 

jurisprudence. One contributes in the aspect of the paper of the Judiciary Power in the 

protection of the companies in crisis and the social and economic impacts, over all in 

relation to the rights of the worked ones, credit and enterprise.  

 

 

KeyWords: State intervention; Recovery of Company; Right to bankrupt.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da Lei 11.101/05, sendo esta responsável pela revogação do 

decreto lei 7.661/45, vê-se o surgimento de novos questionamentos condizentes à 

relação entre o Estado e atividades econômicas, sobretudo no que concerne a 

intervenção estatal no domínio econômico privado. 

A análise do tema em profundidade não alcançaria seus objetivos sem que se 

enveredasse em uma construção do próprio pensamento econômico, tarefa esta 

desenvolvida no primeiro capítulo do presente estudo, onde a intervenção do estado  na 

iniciativa privada se demonstra possível apenas na medida em que os fatores 

econômicos são reconhecidos como fundamentais para a construção de leis aptas a 

regular de maneira correta as relações mercantis privadas, buscando, desta forma, um 

equilíbrio e certa harmonia da construção legislativa que proporciona suporte à referida 

intervenção. 

O fato é que a constatação de que existe uma interdependência das ciências 

jurídicas e das ciências econômicas se torna mais evidente em um mundo globalizado 

onde a economia e o direito têm passado por um processo longo de adequação para 

alcance de um equilíbrio na busca do desenvolvimento econômico e social, fator este 

que pode se vislumbrado como o objetivo mesmo deste entrelaçamento de 

conhecimentos específicos. 

Foi realizado um apanhado histórico no sentido de acompanhar a evolução das 

ciências econômicas do seu surgimento à contemporaneidade, focando em sua 

importância, desenvolvimento e principais correntes direcionadoras.  

O estudo se presta a justificar a necessidade de se concentrar em uma visão 

econômica em razão de se entender que a globalização configura-se como fator 
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principal na interligação de diversas ciências e mercados, dando-se ênfase à relação 

entre direito e economia.  

Necessário a demonstração e justificação de que a globalização, em suma, 

consiste em um complexo processo de integração econômica onde os juristas não ficam 

alheios a esta realidade, refletindo assim, na construção de institutos jurídicos que dêem 

suporte ao escopo de equilibrar e resguardar a economia em seus diversos reflexos em 

uma sociedade organizada e globalizada.   

A preocupação pelo não reconhecimento e aceitação da referida interligação por 

diversos estudiosos não deixou de ser abordado na presente pesquisa.  Após 

confrontação de dados por meio de pesquisa bibliográfica e histórica, tende-se a 

entender a resistência supramencionada pela forte carga axiológica do direito gerando 

assim dificuldade de aceitação da economia como uma das fontes a ser utilizadas pela 

ciência Jurídica. O rompimento dessa limitação apenas tornou-se evidente com o 

surgimento do direito econômico coroando a economia como fundamental para feitura 

de normas que tivessem a capacidade de alcançar os objetivos da ordem econômica 

posta.   

No terceiro capítulo aborda-se a ordem econômica nacional em suas nuances e 

detalhes, sendo enfatizados os aspectos intervencionistas do estado  na iniciativa 

privada. Fica evidente que não apenas no capítulo que versa sobre a Ordem Econômica, 

mas em todo o texto Constitucional de 1988, encontram-se normas com o mesmo 

objetivo, tratando o legislador constituinte do tema em diversas passagens na carta 

política.  

Foi realizado caminho evolutivo da ordem econômica nacional vigente nas 

constituições brasileiras onde se conclui que o texto constitucional de 1988 é o que mais 

se aproxima do alcance do cumprimento das necessidades humanas se aproximando da 
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justiça social e respeito dos preceitos da livre iniciativa estabelecida 

constitucionalmente. 

A atividade econômica, sendo esta manifestação individual e social, busca suas 

bases na constituição federal, identificando os nortes da soberania, propriedade privada, 

função social da propriedade, livre concorrência com tratamento favorecido para 

empresas de pequeno porte, defesa do consumidor e meio ambiente, focando no 

objetivo máximo de redução das desigualdades regionais e sociais e na busca pelo pleno 

emprego. 

Nossa carta política prevê a intervenção do estado  no domínio econômico como 

forma de alcançar o bem-estar social, optando por intervenções para coibir abusos do 

poder econômico sendo mesmo considerado o Brasil um estado  regulador. 

Os fundamentos, objetivos e princípios da ordem econômica são tratados no 

capítulo em questão por ser de fundamental importância ao bom entendimento do tema 

em estudo com uma breve correlação entre os princípios da ordem econômica e os 

princípios que regem o direito falimentar como forma de demonstrarmos a proximidade 

entre os mesmos com a observância do legislador infraconstitucional aos objetivos 

pretendidos pelo legislador constituinte.  

Dentre os princípios contrabalanceados encontramos a preservação da empresa, 

favorecimento dos créditos trabalhistas e observância à função social da empresa. 

 A intervenção do estado  no domínio econômico vem tratada no capítulo quatro, 

onde foi realizado um apanhado histórico para a conclusão de que a abertura política no 

Brasil foi responsável pela entrada na carta política de princípios atinentes ao estado  

social com forte correlação capitalista neoliberal, culminando na proximidade do estado  

de seu objetivo de alcance do bem-estar social, aproximando-o do domínio econômico, 

posto que diretamente relacionado como o desenvolvimento nacional. 
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 Os meios de intervenção estatal, seja ela direta ou indireta, foram esmiuçados 

neste capítulo, tendo destaque a preocupação com a atividade reguladora do estado , 

sendo aberto um subitem para tratar das agências reguladoras e suas peculiaridades. 

 No capítulo cinco o direito falimentar com seus principais institutos é analisado 

em uma ótica evolutiva, demonstrando a humanização dos institutos falimentares, sendo 

evidenciado um comparativo com legislações estrangeiras como a francesa, a 

portuguesa e a norte-americana. Ainda neste capítulo, demonstra-se que o instituto da 

recuperação judicial se apresenta como alternativa eficaz, tendo substituído a 

concordata, para alcance do soerguimento das empresas que atravessam grave crise 

econômica financeira, porém sendo viáveis.  

 O estado  se preocupou em positivar meios dotados de eficácia para manter no 

mercado empresas que têm possibilidade de permanecer circulando riqueza e aquecendo 

o mercado, bem como preservando postos de trabalho e dando continuidade a uma série 

de vantagens advindas da atividade empresária. 

 Por fim, no capítulo seis, pela demonstração do procedimento de recuperação 

judicial, fica evidenciado que o estado  intervém diretamente no domínio econômico 

privado, inclusive no que diz respeito à fiscalização direta das empresas em recuperação 

para cumprimento integral do plano aprovado. 

 O estado , tentando resguardar todos os interesses envolvidos, impõe uma série 

de limitações às empresas que se utilizam da Recuperação Judicial para permanecer no 

mercado. Ao instituir a recuperação judicial, o estado  interveio na atividade econômica 

privada, determinando se o ente negocial que atravessa uma reconhecida crise financeira 

possui ou não capacidade de permanecer no mercado, restando claro a importância do 

tema em questão.  
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2 ECONOMIA: BREVE ESTUDO SOBRE SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA E 

SUA IMPORTÂNCIA NO MUNDO ECONOMICAMENTE GLOBALIZADO E 

PARA AS CIÊNCIAS JURÍDICAS 

 

O estudo da intervenção do estado  no domínio econômico privado por meio da 

Lei 11.101/05 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências apenas é possível de ser 

feito analisando de forma pormenorizada a interligação existente entre econômica e 

direito no afã de demonstrar a importância do tema e seu papel harmonizador nas 

relações privadas. 

Os fatores econômicos não podem ser tratados sem que seja realizada a análise 

dos mesmos em uma abrangência mundial. É de conhecimento notório que a 

globalização, em todos os seus aspectos, é fenômeno que diminui distâncias fazendo 

com que não enxerguemos barreiras impostas pela territorialidade, principalmente nos 

aspectos mercantis, sendo evidente a interligação surgida nas últimas décadas no que 

diz respeito aos mais variados ramos científicos, onde esta interação se faz necessária 

com a finalidade de alcance do desenvolvimento pleno.  

Não obstante, nos adverte Paulo Roberto de Almeida
1
 que a economia mundial 

se trata atualmente de um “arquipélago” em mutação, não constituindo um sistema 

unificado em relação à globalização. Todavia, não descarta a possibilidade de, no 

futuro, vermos tal unificação em consonância com as redes comerciais, financeiras e de 

recursos humanos. Estamos diante de uma colcha de retalhos capitalista, onde sua 

homogeneização depende essencialmente dos progressos de liberação comercial, 

financeira e humana. O progresso em direção à convergência econômica mundial está 

                                                           
1
 ALMEIDA, P.. Mudanças na economia mundial: perspectiva histórica de longo prazo. Boletim 

Meridiano 47, Brasília, Vol. 11, N. 118, jul. 2010. ISBNe (1518-1219) Disponível em: 

<http://seer.bce.unb.br/index.php/MED/article/view/643/386>. Acesso em: 19/04/2011. 

http://seer.bce.unb.br/index.php/MED/article/view/643/386
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diretamente ligado à abertura de países em processo de globalização e habilidade dos 

governantes na mantença da soberania monetária e cambial dos mercados de capitais.  

A economia, enquanto ciência, é dotada de objetivos a que, dentro de sua 

sistemática, persegue. Neste momento, é crucial entender que nenhuma ciência é capaz 

de alcançar seus objetivos atuando de forma isolada, sendo mesmo necessária a 

interferência de ramos estranhos, seja no direito, economia, sociologia, educação, ou 

qualquer outro.  

Assim, observa-se que a economia passou por um processo de adequação para 

que pudesse ser “aceita” pelas demais ciências, sobretudo a jurídica, que relutou por 

muito tempo em evidenciar aspectos axiológicos nas ciências econômicas. A 

dificuldade poderia mesmo ficar evidente pelo desprestígio do direito e na desconfiança 

de sua função mediadora, resultante desse descrédito e essa suspeita da sua 

incapacidade de resposta às novas e instáveis exigências de uma sociedade em 

vertiginosa transformação
2
, concluindo que os problemas evidenciados resultam das 

transformações na economia, na política e na sociedade que não observam as mudanças 

econômicas, descartando o papel funcional do direito. 

A busca no presente capítulo é por delinear o árduo caminho traçado pela 

economia até sua total aceitação pelo direito, que atualmente possui como um dos seus 

ramos o „direito econômico‟, em uma clara evidência de que a economia tem suma 

importância no alcance dos  valores defendidos pelo direito. Ainda, observa-se que, 

após o ápice da globalização, as ciências econômicas passaram a desempenhar 

                                                           
2
 MELO, Ari Kardec. Seqüência. O ensino do direito econômico nos cursos jurídicos. UFSC, 

Florianópolis, SC, Brasil, ISSNe (2177-7055). Disponível 

em<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/16371/14955> Acesso em 

21/04/2011 
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importante papel social, nos atrevendo mesmo a dizer que há uma relação indissociável 

entre economia, o mundo globalizado e o direito.  

 

2.1 O CAMINHO DA ECONOMIA 

 

A história constitui fonte de suma importância para a economia, posto que o 

economista, em verdade, se perfaz no produto de todos os estudiosos que lhe 

precederam. Não se pode compreender o mundo econômico se não se possuir uma 

adequada visão histórica, uma vez que o estudo da economia no tempo reflete não 

apenas aspectos econômicos, mas também fatos „institucionais‟. Esta é a melhor 

maneira para compreender que fatos econômicos e não-econômicos estão relacionados 

entre si e devem inter-relacionar-se.
3
 

A análise econômica do direito tem destaque com o a entrada do método 

econômico para as Ciências Jurídicas na evidente busca de obtenção de resultados, 

sendo primordial a conceituação de economia e o entendimento de sua evolução. 

Cumprindo o papel em questão, entende-se por economia a maneira pela qual a 

sociedade administra a escassez de seus recursos, fazendo com que o objeto de estudo 

dos economistas consista na maneira pela qual as pessoas tomam suas decisões.
4
 

Não seria demais dizer que o conceito de economia advém da observação de 

dois fatos: a) a necessidade humana tende a multiplicar-se de maneira infinita; e b) os 

recursos para atendimento dessas necessidades são escassos. A economia é a ciência 

que estuda as relações entre esses dois fatores, bem como seus fenômenos e maneira de 

                                                           
3
 SCHUMPETER, Joseph A. História da Análise econômica. São Paulo: Fundo de Cultura. vol. 01. 

1959.p.35 
4
 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia, Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2001. p.05 
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administração dos recursos.
5
 No estado  selvagem, o desenvolver de utensílios do 

gênero agrícola foi decisivo para que surgissem grupos construídos dentro de um 

sistema patriarcal, culminando na evolução da humanidade baseada na economia de 

subsistência, permanecendo tal contexto até que o homem viesse a evidenciar que 

poderia, do excedente de produção, adquirir produtos que não possuía. Estamos, ainda, 

nos primórdios da humanidade, dando início à mudanças valorativas da economia de 

subsistência para a necessidade de acúmulo de “riqueza”.   

Foi na Grécia e em Roma que vimos surgir expressões como „economia‟, „valor‟ 

e „utilidade‟. A riqueza estava diretamente ligada às necessidades humanas. Merece 

destaque a criação dos tributos como forma de mantença do império e patrocinadora de 

guerras
6
. 

Na idade média, com a dominação da igreja, observamos que houve condenação 

da usura, da escravidão, bem como se observava a intensificação da busca da dignidade 

humana. As feiras medievais substituem a economia natural antes baseada na troca pelo 

comércio realizado não mais na economia de subsistência, surgindo a moeda como 

objeto de troca. A partir da Idade Moderna, época do absolutismo, houve grande 

intervenção estatal na economia. A base do mercantilismo era o comércio, posto que 

este lhe proporcionava o alcance de sua finalidade, sendo fomentado por meio de leis de 

favorecimento e incentivos.
7
 

Necessário lembrar o precursor de todo o movimento econômico. No ano de 

1776, Adam Smith inaugura a chamada “Escola Clássica Econômica”, continuada por 

Malthus em 1848. Smith buscava estabelecer regras naturais com o intuito de justificar 

os variados fenômenos econômicos afirmando que a origem da riqueza estava no 
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trabalho. Para o estudioso, a regulação entre oferta e procura ocorre em uma relação de 

mercado denominada mão invisível. Por tal razão, muitos estudiosos acabam por 

classificar Adam Smith como liberal em razão do mesmo invocar a não-intervenção 

como fundamento básico de sua teoria. 

 O fortalecimento do Estado deixa de ser o foco a partir do século XVIII, 

perdendo espaço para a necessidade de fomentar a riqueza das nações.
8
 O período é 

marcado pela não intervenção estatal conhecido como laissez-faire, laisse-passer. Neste 

período, a tese defendida pelo pai da economia clássica acaba por se transformar na 

base do conceito econômico clássico.  

 Na escola liberal, o trabalho surge como a única fonte de riqueza, sendo a 

iniciativa individual a base para o desenvolvimento social e econômico. O 

conhecimento da base da riqueza faz com que seja possível descobrir os meios da sua 

formação, forma de distribuição, e todos os fenômenos envolvidos.
9
  

Marx obteve destaque na economia política clássica ao direcionar seus estudos 

na dialética hegeliana aplicada ao materialismo. Para Karl Marx importava o estudo das 

leis sociológicas com o intuito de explicar as práticas da humanidade. 

Os neoclássicos passam a buscar equilíbrio entre o desenvolvimento econômico 

e o bem-estar social. Ocorre que o próprio fim último da economia está na possibilidade 

de interligar o latente social das qualidades humanas com as forças da concorrência com 

a finalidade de promover o bem-estar social. 
10

 

O surgimento dos neoclássicos deveu-se à necessidade de doutrina capaz de 

responder pelas transformações ocorridas no final do século XIX. Vemos clara a busca 

pela sistematização dos princípios econômicos. 
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O pós-guerra e a crise de 1929 foram responsáveis pela mudança de paradigmas 

econômicos. A Escola Clássica e a Neoclássica não eram capazes de oferecer respostas 

à situação instaurada. Keynes passou a ganhar notoriedade ao elaborar o plano Keynes, 

participando da criação do Fundo Monetário Internacional e do BIRD (Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento). 

O destaque na doutrina Keyniana fica por conta da apreciação macroeconômica, 

consistindo mesmo em uma apologia à intervenção estatal, elevando à categoria de 

sistema fundamental de política o intervencionismo econômico.  

 Somente no final da década de 50 é que direito e economia se aproximam na 

busca de conceitos comuns. O modelo básico de organização industrial surge nos 

estudos de Edward S. Manson.
11

 

Assim, vemos o pensamento econômico tal qual expresso atualmente, onde as 

necessidades individuais são variáveis, levando em consideração aspectos vários, o que 

poderia mesmo indicar certa relativização das ciências econômicas. 

  

2.2 DIREITO E GLOBALIZAÇÃO: ADEQUAÇÃO DAS CIÊNCIAS 

JURÍDICAS AO MUNDO GLOBALIZADO E ACEITAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 

DAS CIÊNCIAS ECONÔMICAS EM SUA APLICAÇÃO. 

 

A globalização tem como principal característica interligar uma série de 

processos. Dentre esses processos a crescente autonomia da Economia frente às relações 

políticas se destaca. Frisamos, por oportuno, que não estamos a tratar da globalização 

como um fenômeno novo, recente.  
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Por este fato, a globalização não tem sua origem na economia, no direito ou na 

sociologia política. Com nomenclatura diferente, a globalização pode ser encontrada em 

análises paradigmáticas sobre vínculos entre criação e reprodução ampliada do 

capitalismo histórico com os processos de formação estatal e mercados.
12

 

Ocorre que a globalização, como a conhecemos hoje, tida como a 

interdependência de mercados e interligação das ciências, teve como fato deflagrador a 

crise do padrão monetário internacional e a crise do petróleo ocorrida respectivamente 

nos anos de 1974 e 1979. Pela intensidade dos fatos mencionados, houve a necessidade 

de respostas rápidas para superação à estagnação econômica. Inicialmente, a reação se 

deu pela desregulamentação dos mercados financeiros, revogação dos monopólios 

estatais e a abertura dos comércios mundial de serviços e informações.
13

 

Neste diapasão, vemos que o processo de globalização consiste na integração 

econômica internacional, tendo economistas e juristas como atores principais, em um 

verdadeiro sincretismo de conhecimentos. De maneira diversa do ocorrido no processo 

de integração do século XIX, juristas e economistas necessitam atuar com a finalidade 

de resguardar direitos. Desta feita, direito e economia caminham de mãos dadas com a 

finalidade de regulamentar questões envolvendo relações de mercado
14

. 

A globalização interligou, por sua complexidade, os mais diversos ramos 

científicos, sendo certo que direito e economia, atualmente, visam o alcance do mesmo 

objetivo, por vezes norteados pelos mesmos princípios, como, por exemplo, a eficácia. 

O bom funcionamento do mercado é assunto tratado por uma gama de 

instituições políticas e organizações financeiras sendo evidente que a preocupação do 

estado  em preservar seus organismos empresariais é reflexo direto deste fato. 
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 O direito e sua aplicação, principalmente no que concerne ao funcionamento 

dos institutos jurídicos e sua exteriorização, tem passado por reformas no sentido de 

sustentar o mercado agora globalizado, evitando desmandos das grandes potências 

econômicas sobre os países em desenvolvimento, categoria esta na qual incluímos o 

Brasil, bem como nas relações privadas entre empresas/empresários e terceiros que 

mantenham com estas qualquer tipo de relação creditícia. 

A vivência social foi diretamente influenciada pelas transformações econômicas 

e sociais ocorridas no final do século XX. As transformações de informatização e o 

dinamismo social acabam por fazer surgir uma sociedade que é, em verdade, global. 

Resta claro a visão de um movimento civilizatório único denominado globalização.  

Com término da Segunda Guerra Mundial foi possível visualizar uma sociedade 

mundial problemática e contraditória, mas em constante movimento. O fim da Guerra 

Fria, agravado pela crise Soviética foi o momento propício para o surgimento do 

neoliberalismo culminando em um processo civilizatório único
15

. 

Desta feita, verificam-se aspectos científicos de cunho social, legais e teóricos 

que buscam explicar a formação deste novo contexto mundial. O rompimento com 

certos conceitos das ciências sociais como „poder‟, „povo‟, „cidadania‟, „economia‟ e 

declínio do estado  nação acabam por acentuar o movimento de globalização.   As 

mudanças da sociedade se relacionam com fatores econômicos, políticos, jurídicos que 

buscam garantir as relações de produção capitalista. Desta forma, tanto o setor público 

quanto o setor privado utilizam a razão instrumental como meio de aceitar a teoria 

neoliberal.
16
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O sistema capitalista de modo de produção, em uma análise liberal de 

globalização, agrega os sistemas anteriores impondo uma nova lógica qual seja o da 

eficiência e competição.
17

 

Desde que a globalização passou a ser objeto de estudo das mais variadas 

ciências, o fenômeno foi visto como um processo social de grandes proporções, sendo 

sua evolução trazida em teorias sistêmicas e históricas. Tais teorias tentam 

contextualizar e explicar a globalização em seus mais variados aspectos: sociais; 

econômicos; políticos; religiosos e culturais,
18

 daí porque a globalização influencia e 

modifica diversas ciências, fazendo com que as mesmas tenham que inter-relacionar-se.  

Weber interpreta a globalização como um constante processo de racionalização 

que atua diretamente na formação das relações sociais e acaba por influenciar as 

relações mercantis, as cidades, o estado  e o direito. Cediço que a racionalidade 

constante no capitalismo influencia a vida social, política e cultural. Tal racionalidade 

acaba por se tornar mais evidente quando vemos que a ciência e a técnica não andam 

separadas, sendo necessárias para formação e organização dos entes empresariais, 

instituições e até mesmo ao próprio estado , sendo fundamentais ao ordenamento das 

atividades individuais e coletivas.
19

 

Por meio da análise da teoria weberiana, vemos a clara relação entre o processo 

de globalização econômica, sendo este sustentado por uma verdadeira revolução 

tecnológica e constante racionalização mundial que afetam as relações políticas, sociais 

e culturais.  

A situação mais cristalina de todo este contexto é o fato de que tais 

transformações trazem a necessidade de mudanças de conceito do que chamamos de 
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estado -nação implicando em nova análise dos institutos jurídicos cujo sustentáculo 

consubstanciam-se em normas que usam critérios lógico-formais na busca da segurança 

nas relações jurídicas. 

Todavia, em sendo o surgimento de novos objetivos políticos, sociais e culturais 

a base da globalização, é evidente que não é tarefa fácil uma adequação jurídica, onde 

possui as ciências jurídicas institutos, em um primeiro momento, paradoxais aos da 

globalização. Lembremos que no estado  contemporâneo o sistema jurídico é fundado 

na coerência formal e lógica interna. O estado , antes condicionado aos princípios da 

legalidade e eficiência, passa a promulgar leis em um contexto econômico financeiro 

em âmbito internacional.
20

  

As normas concebidas neste contexto são caracterizadas pela variabilidade de 

fontes e aspectos provisórios de estrutura normativa, sendo mutáveis e contingenciais.
21

  

O estado  passa por grave crise na década de 90, de cunho não apenas 

econômico, mas, sobretudo, proveniente do modelo regulatório legal e social. Assim, 

diversas críticas surgiram à ação Estatal e eficiência de sua função reguladora que, 

diante a constatação de uma sociedade altamente complexa, fez surgir o direito 

reflexivo.
22

 

A supracitada crise diz respeito à dificuldade de aplicação de leis de cunho 

social. O direito reflexivo pode ser entendido como aquele proveniente de negociações e 

acordos representando nova forma de regulação estatal, tomando o estado  papel de guia 

e não mais planificador das relações sociais. A principal característica do direito 
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reflexivo é a transição de uma postura estatal autoritária para um exercício flexível. O 

estado  passa a promulgar lei de incitação
23

 e não apenas proibições.
24

 

A assunção do papel guia pelo estado  nas relações sociais resulta do 

crescimento do aspecto globalizante apresentando algumas características marcantes. 

Inicialmente, a intervenção estatal rompeu paradigmas entre as esferas públicas e 

privadas, onde a privatização da seara pública se torna mais evidente. E, de forma 

secundária, observamos a perda da coação jurídica do Estado , sendo seu Poder 

dissolvido em instâncias onde a finalidade é aplicação de regras jurídicas com 

aproximação de uma relação contratual e não mais cumprimento de um estatuto.
25

 

Não podemos negar que o Poder Judiciário bem estruturado e com valores 

adequados aos tempos atuais com normatização eficaz é indispensável ao bom 

funcionamento da economia de qualquer país.  

De fácil raciocínio que um Poder Judiciário e Legislativo deficiente e que 

funcione em dissonância com as exigências de mercado pode prejudicar as transações 

mercantis, infringindo direitos ou mesmo impossibilitando a concretização de 

negociações, podendo, ainda, ir de encontro aos objetivos pretendidos pelo mercado.  

Neste mesmo posicionamento, vemos o ilustre José Eduardo Faria remontar ao 

papel do Poder Judiciário no mundo globalizado afirmando que o estado  necessita 

normatizar preceitos sociais que adquirem cunho econômico e resguarda garantias 
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fundamentais, principalmente para àqueles que são diretamente atingidos pelo 

fenômeno da globalização.
26

 

 Inegável que o poder judiciário é um dos grandes responsáveis pelo êxito do 

novo modelo de desenvolvimento traçado pela economia mundial, que é adotado por 

diversos países, inclusive o Brasil, devendo resguardar direitos inerentes às relações de 

mercado e clara observância aos valores atuais expressos nos textos legislativos e nas 

necessidades mercadológicas.  

Pela importância mencionada, é lógico que há cobrança no sentido de uma 

prestação jurisdicional célere, o que foi, no Brasil, impulsionado no aspecto privatista 

empresarial pelo surgimento da nova Lei da Recuperação de Empresas e Falência (lei 

11.101/05), tendo esta focado seu maior objetivo na preservação das atividades 

empresárias por meio de intervenção do estado , minorando a liberdade empresarial em 

prol de um retorno social maior. 

Nas últimas décadas podemos observar que houve grande preocupação no 

aprofundamento dos estudos das relações existentes entre o desenvolvimento 

econômico e a busca da Justiça, em um cristalino reconhecimento da interligação entre 

as ciências em estudo. 

A relutância da aceitação da dependência entre as ciências econômicas e 

jurídicas tem direcionado o estudo de grande número de doutrinadores no sentido de 

focar no conflito entre os economistas e os profissionais do direito, surgindo 

questionamento sobre a contrariedade dos interesses sociais e a aplicação dos conceitos 

econômicos. 

Ocorre que, em aspectos finalísticos, para a economia, a eficiência é tida como o 

centro dos estudos econômicos, enquanto que para o direito, a justiça é o valor 
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perseguido. Há diferença abismal entre uma ciência que visa de forma racional explicar 

a vida econômica e outra que tem como escopo regulamentar a conduta humana 

centrada no que entende por Justiça. Assim, economistas e juristas possuem linguagens 

e mundos distintos.
27

 

A grande dificuldade de aceitação entre a ligação umbilical existente entre 

direito e economia ultrapassa a questão dos objetos das ciências estudadas. É certo que 

há outros aspectos que colaboram para que os estudiosos tenham dificuldade em 

observar o fato de que o bom funcionamento das ciências econômicas e jurídicas 

depende da utilização por ambas dos elementos da outra.  Ocorre que o direito é ciência 

dotada de forte carga axiológica, onde os valores norteiam toda sua construção. Já na 

economia, a maioria dos doutrinadores verifica a ausência de interferência valorativa. A 

verdade é que existe, para os estudiosos de ciências específicas, grandes obstáculos na 

interferência de outras Ciências dentro dos ramos a que se dedicam.  

            Cumpre observar que tal problemática não é privilégio de um mundo 

globalizado. Para os antigos filósofos a filosofia era a única ciência capaz de agregar 

todos os ramos científicos, posto que seu objeto consiste na busca da verdade universal, 

justificando então a tese de que era capaz de nortear todas as demais áreas de 

conhecimento. 

 É evidente que a evolução contínua e aprofundamento dos estudos e 

conseqüente aparecimento das universidades, fez com que houvesse interesse no 

desenvolvimento do conhecimento Universal, o que de certa forma demonstrava a razão 

para a diversidade de conhecimentos das mais diversas áreas pelos renascentistas.  
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O certo é que a busca para correlacionar diversas áreas de saber fez surgir 

fórmulas que possuem a capacidade de ultrapassar os paradoxos entre as ciências e suas 

incompatibilidades. Assim, Direito e Economia passam a ser estudadas de maneira que 

suas diversidades, inclusive de objetos, não interfiram na aplicação em conjunto de suas 

premissas, sendo fato de que o alcance do desenvolvimento é incentivo para a aceitação 

de tais diferenças.  

Entendemos que não apenas as Ciências Jurídicas, mas também todos os ramos 

científicos devem atuar no sentido de alcançar o desenvolvimento pretendido pela 

sociedade, lembrando que tal busca gira em torno de políticas bem planejadas e com 

possibilidades reais de efetivação através de normas que não imponham alternativas de 

resoluções de conflitos sem efetividade. Apenas para ilustrar, lembramos que, em 

aspecto de planejamento, as decisões políticas possuem grande força para a almejada 

efetividade. Apesar de dotado de conteúdo técnico, o planejamento consiste em um 

processo político, que não podemos desconsiderar, buscando essencialmente 

transformações nas estruturas sociais. O planejamento demonstra a conexão existente 

entre o direito e a economia. O objetivo principal é a consolidação das estruturas 

econômico-sociais.
28

 

Esta dimensão política evidenciada por Bercovici demonstra que, além das mais 

diversas ciências, há a necessidade de vontade política para o desenvolvimento de 

estruturas sociais equilibradas e desenvolvidas. Não é demais lembrar que tudo o que se 

encontra ligado à viabilização do bem-estar social advém de decisões políticas. Desta 

feita, os movimentos transformadores, incluindo econômico e jurídico devem se 

movimentar no afã de contribuir para o alcance dos objetivos da Nação.
29
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A aceitação pelos cientistas jurídicos do ingresso da economia no direito foi 

penosa em virtude da exclusão dos aspectos éticos no estudo da economia. Não apenas 

nos aspectos meramente fáticos, mas também científicos, a globalização estreita 

relações, clamando pela necessidade de interação entre ramos que possuam o intuito de 

fomentar o desenvolvimento.  

 

2.3 O DIREITO ECONÔMICO: MEIO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM 

JURÍDICO-ECONÔMICA E SOCIAL E AS QUESTÕES VALORATIVAS 

 

 Neste ponto de nosso estudo, relevante mencionar que o direito, pela influência 

das ciências econômicas, acabou por criar novo ramo para poder se coadunar com os 

princípios econômicos, dado a importância da referida ciência para regulamentação das 

relações econômicas. 

 O surgimento do direito econômico, enquanto ramo das ciências jurídicas se 

encontra indissociável da cada vez mais freqüente intervenção do Estado  no domínio 

econômico privado, resultando em mudanças experimentadas pela sociedade no início 

da primeira guerra mundial. 

O direito econômico nasce com a primeira guerra mundial representando o fim 

do século XIX com a superação do conceito clássico de guerra e economia. Com o 

decorrer da guerra, ocorrida entre os anos 1914 e 1918, o conflito bélico sai da posição 

de um fenômeno marginal e passa a ser um fenômeno global. O Resultado da primeira 

guerra é assustador: nove milhões de mortos, dívidas, caos econômico na Europa e 

processo inflacionário galopante antecedendo a crise econômica de 1929. Com a guerra, 
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o conflito sai das frentes de batalha e passa a depender do processo econômico como 

um todo.
30

 

Os fatores de produção passam a ter novo objetivo, qual seja, lutar contra o 

inimigo externo, culminando com a postura adotada pelo Estado  em intervir no 

domínio econômico. Assim, passa o estado  a adotar inúmeras medidas legais 

conhecidas como normas de “direito bélico”.
31

 

O surgimento do direito econômico foi acompanhado da preocupação de 

mudança de foco da sociedade capitalista, posto que uma reforma na ordem econômica 

como estímulo à produção poderia mesmo significar a fusão de classes e 

desaparecimento dos governos.
32

 

Para Modesto Carvalhosa, a Economia de guerra possuía grande complexidade 

na medida em seria orientada e dirigida pelo Estado , ampliando as funções deste no 

setor econômico. Desta forma, o Poder Público passa a impor direcionamentos próprios 

do esforço bélico.
33

 

O Dirigismo econômico estatal iniciado pela crise de 1929 leva o Estado  a 

movimenta a máquina econômica. É fato que a crise supracitada abalou, e muito, o 

clássico sistema capitalista. De maneira fácil, o liberalismo econômico foi impotente 

para solução da crise, sendo necessária implementação de novas diretrizes, sendo a mais 

eficaz delas a New Deal, implementado por Franklin Roosevelt. A Recuperação da 

indústria Nacional e o Ato de Regulação da Agricultura forneceram ao Executivo Norte 
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Americano poderes plenos nos assuntos agrícolas e industriais. O uso equilibrado dos 

Poderes mencionados deram à Roosevelt capacidade para superar a crise de 1929.
34

 

A implantação desta nova política econômica motivou o nascimento do estado  

econômico com fins sociais.  Inicialmente dotada de características bélicas e políticas, o 

estado  passa a ser predominantemente econômico, culminando em mudanças de ordem 

constitucional profunda, visto que a celeridade das modificações econômicas 

impuseram a evolução em mesma velocidade do Direito.
35

 

A constituição de weimar contribui para que assuntos econômicos fossem 

tratados dentro da seara jurídica, levantando preocupações na ordem jurídico-econômica 

e social. Surge o Direito Econômico. Importante frisar que, apesar de sua breve 

vigência, a constituição de weimar influenciou de forma decisiva na evolução das 

Instituições políticas de todo ocidente.
36

 

A segunda guerra mundial, com resultados mais angustiantes que os da primeira, 

acabou exigindo completa mobilização dos fatores econômicos para reestruturação das 

finanças dos países diretamente envolvidos. Essa profunda transformação acaba por 

deixar de lado o liberalismo (laissez faire), cedendo este espaço ao intervencionismo 

econômico estatal. A verdade é que a política financeira liberal ser mostrou totalmente 

ineficaz frente à depressão econômica e política.
37

 Após a segunda guerra mundial, o 

estado  passa a ter importante papel nos rumos da atuação jurídica, consolidando o novo 

ramo do Direito.  
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 O estado  precisava se valer de meios adequados para poder dirigir a nova 

ordem, precisando de tratamento diferenciado. O estado  precisava intervir na economia, 

não podendo permitir a crença na ordem natural para direcionamento dos fenômenos 

econômicos.
38

  

 A implementação de novas realidades no contexto historio do pós-guerra 

precisava da criação do direito econômico para que houvesse a atuação em conjunto 

com outras medidas e outros ramos jurídicos.  A nova ordem econômica moderna não 

poderia se manter sem uma ordem jurídica de caráter especial, que, evidentemente, 

deveria vir através do estado .
39

 

 É lógico que, apesar de pautado nas ciências econômicas, o direito econômico 

não é alheio aos aspectos sociais, recebendo do Direito a sua porção axiológica.  

 O direito econômico é reflexo do direito social, uma vez que necessário para 

mediação nas relações econômicas. Podemos, inclusive, imaginar o direito econômico 

como modelo de interpretação funcional que norteia a própria interpretação jurídica. É 

um novo modelo de análise dotado de sincretismo metodológico.
40

 Ainda, é o direito 

das políticas públicas econômicas, regulando a intervenção estatal na economia, 

moldando o comportamento dos atores econômicos.
41

 

 Assim, temos que o direito econômico tem por objeto o tratamento jurídico da 

política econômica e, por sujeito, o agente que dela participe. É o conjunto de normas 

que possuem conteúdo econômico visando assegurar os interesses individuais e 

                                                           
38

 FONSECA, João Bosco Leopoldino. Direito Econômico. Rio de Janeiro:Forense, 2005. p.33. 
39

 WEBER, Max. Economia e Sociedade. 4. Ed. Brasília:UnB, 2000. Vol. 01. p. 215 
40

 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 8. Ed. São Paulo: Malheiros, 

2003. p.131  e 132. 
41

 SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias público-privadas. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 273. 



 

 

34 

coletivos, respeitando a ideologia da ordem jurídica adotada, fazendo uso do princípio 

da economicidade. 
42

 

O direito econômico consiste em um conjunto sistemático de princípios e 

normas que têm como escopo a produção de bens e serviços, partilha dos benefícios 

desse trabalho, consumo das utilidades produzidas e  meios necessários à consecução 

desses objetivos com o intuito de realização de determinada política econômica
43

.  

Ao buscar o sentido das normas coercitivas de direito econômico, vê-se que a 

intervenção estatal através do poder legislativo, a exemplo da Lei 11.101/05, traduz-se 

em um complexo de normas limitadoras das entidades econômicas, visando o estado  

empreender direção racional condizente com suas diretrizes sócio-econômicas.
44

 O 

direito econômico é dotado de autonomia, uma vez que possui sujeitos, objeto e normas, 

interagindo com os demais ramos do Direito.  

 O direito econômico tem preocupação com o interesse individual dentro da 

sociedade na qual está inserido, rompendo com a divisão clássica entre direito público e 

privado. A defesa dos interesses individuais no âmbito coletivo tem como base a 

harmonia, constituindo o direito como algo único. 
45

 

Lembramos que o conhecimento científico possui, dentro de suas exigências, 

para alcance de cientificidade, a necessidade de precisão dotada de rigorosidade e a 

possibilidade de demonstração por experimentos. Acabamos por concluir que tudo 

aquilo que não possa ser demonstrado por experiência, ou não tenha enquadramento 

lógico, não é científico. Justamente nesta afirmação, nos deparamos com o problema 
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enfrentado pela ética em se coadunar com as mais variadas ciências em que tem 

influência. 

            Dentro do traçado em linhas anteriores, observando as exigências de nova 

estrutura de forma e método para alcance do conhecimento na Idade Moderna, vemos 

que a ética, propedeuticamente não é objeto de estudo que possa se enquadrar nas 

exigências requeridas pela cientificidade. Remontamos ao fato de que na construção 

científica, não há com englobarmos valores, tornando a ética um objeto incompatível 

com o novo modelo de conhecimento.
46

 

 Tanto quando falamos em ciências econômicas quando jurídicas, vemos a 

exclusão da ética como objeto dotado de cientificidade. No entanto, a aceitação de sua 

interferência no direito se dá de maneira mais fácil em virtude da própria ciência ser 

afeita a fatores sociais e humanos. Por um lado temos a dificuldade de aceitação pelo 

direito da economia enquanto influenciadora de seus preceitos em virtude da fragilidade 

dos aspectos éticos. Por outro, vemos que a riqueza de tais aspectos nas ciências 

jurídicas arrisca a mesma a ser excluída do rol das ciências pela não possibilidade de 

comprovação empírica ou formação de estruturas lógicas. Necessário pormenorizarmos 

os pontos relevantes da discussão em comento.  

 

             2. 3. 1 A Ética no Direito: valores inerentes e conflito com o 

pensamento científico 

 

  Tendo em vista que o presente estudo iniciou tratando da cientificidade das 

ciências, impossível darmos continuidade, no que diz respeito à cientificidade do 

Direito sem trazermos à baila ensinamento de Kelsen, posto ser o mesmo ícone da 
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proposta científica do Direito. Iniciando pelo título de sua mais célebre obra, vemos que 

a metodologia proposta exclui elementos e objetos que comportam subjetividade. 

            Ao intitular como pura a teoria proposta, vemos que o conhecimento perseguido 

está dirigido ao Direito, buscando excluir tudo o que não se possa, rigorosamente, ser 

determinado como parte das ciências jurídicas. A busca dos aspectos científicos do 

direito tem como escopo libertá-lo dos elementos que lhe são estranhos. Esse é o seu 

princípio metodológico fundamental”.
47

 

            A rigorosidade emprestada por Kelsen não leva em consideração que é 

necessário exatidão e neutralidade. Não se pode desconsiderar o fato de que o direito se 

orienta pelos mesmos princípios que norteiam as ciências sociais, dividindo, assim, o 

mesmo interesse. Não podemos reduzir as ciências jurídicas a uma teoria que exclui 

todos os demais elementos, apesar do respeito que temos à metodologia científica 

adotada na busca do direito idealizado por Kelsen.  

  Por ser tratar o direito de um misto de dados sociais, poderia até mesmo 

preservar seu estudo na interferência de formulação de juízos de valor. Todavia, o 

Direito não é despido de conotações valorativas, o que é impossível negar. O 

positivismo jurídico surge para aproximar o estudo do direito ao de outras ciências 

exatas, naturais e sociais. Mais uma vez, enfatizamos que o estudo científico tem como 

principal característica a identificação de fatos e valores e a exclusão destes, uma vez 

que a ciência existe apenas em análise de fatos. 

            A exclusão de valores das ciências jurídicas é tratada como forma mais comum 

da produção do conhecimento jurídico. Atualmente, este estudo tem forte tendência a se 

direcionar apenas à satisfação dos profissionais no desempenho imediato de suas 
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funções, utilizando desta construção dogmática e formalista, expurgando os valores que 

lhe são próprios.
48

 

  

                        2. 3.2 A Ética na Economia 

           

A exclusão da ética, na construção do pensamento positivo, tem trazido 

problemas não apenas ao direito, mas também às ciências econômicas. Doutrinadores de 

peso já vislumbravam os problemas advindos do referido afastamento.  

O pensamento positivista que ingressou na construção do saber da economia 

também é o responsável pelo abandono da ética nas ciências econômicas. Consiste em 

verdadeiro abandono de valores éticos na construção das ciências econômicas.  

Dentro de uma análise histórica da economia, claro a existência de duas teses 

sobre a gênese da referida ciência. Uma vinculada à ética, outra ligada a aspectos 

meramente técnicos
49

. Em outra perspectiva, a sua origem estaria consubstanciada nos 

aspectos zetéticos e na tecnicidade ao enfoque dogmático
50

. Importante frisar que no 

período pós-guerra vemos surgir a chamada engenharia econômica, sendo esta 

causadora do divórcio entre a ética e teoria econômica.
 51 

            Inegável o fato de que a economia se distanciou, e muito, do seu aspecto ético. 

Com a evolução da Economia moderna, a importância da abordagem ética sofreu 

grande diminuição na Economia. A metodologia utilizada na construção do pensamento 

positivo econômico, além de se afastar da análise econômica normativa, deixou de lado 
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uma variedade de considerações éticas complexas que afetam o comportamento humano 

real e que, para os economistas que se detinham ao estudo desses comportamentos, o 

importante são os fatos e não juízos normativos.
52

 

            A perda mais evidente do distanciamento das ciências econômicas da ética se 

coloca no conseqüente esquecimento do alcance do bem-estar social. A logística 

aplicada às ciências econômicas acaba por reduzi-la a razões simplistas.
53

  

É importante mencionar que durante longo período a Economia foi considerada 

como parte da Ética. Ilustrando o mencionado, lembremos de Adam Smith, considerado 

o “pai da economia moderna”, tendo dado grande importância às questões éticas que 

refletiam na seara do Direito econômico. Isto, no entanto, não implica dizer que 

desconsiderou os aspectos positivistas da Economia, e sim que não ignorou os éticos. 

Surge sempre o questionamento das conseqüências para a própria Ciência Econômica 

em virtude deste afastamento da ética, principalmente sobre a possibilidade de ter a 

mesmo gozado de maior grau de evolução. Até mesmo paradoxal o distanciamento da 

Ética, tendo em vista que a economia moderna tem como ocupação pessoas reais, 

chegando mesmo a ser surpreendente o desenvolvimento alcançado. Não seria exagero 

concluir que o comportamento das pessoas que circundam nos tratados de economia não 

se aproxima nem um pouco das pessoas reais. 
54

  

A perda não está apenas para a Economia, mas, também a ética perdeu conteúdo 

com este distanciamento.
55

  

 

2.4 INTERAÇÃO ENTRE O DIREITO E A ECONOMIA COM A 

FINALIDADE DE ALCANCE DE DESENVOLVIMENTO PLENO 

                                                           
52

 SEN, Amartya Kumar. Op. Cit. p. 21 
53

 Idem, p. 23. 
54

 Idem, p.25 
55

 Idem, p.56 



 

 

39 

 

 Ao final do item que trata da interação entre direito e economia, verifica-se que a 

busca pelo alcance do desenvolvimento pleno é fator de máxima importância para 

minoração das diferenças entre as supracitadas ciências bem como das diferenças 

regionais e econômicas dos atores sociais.  

 Necessário mencionar que a busca do Desenvolvimento pleno é algo que 

envolve não apenas as ciências econômicas e jurídicas. É certo que deverá haver 

integração dos mais variados ramos de estudo, contando, ainda, com atuação política 

para que os indivíduos possam exercer ao máximo seus direitos de liberdade, talvez a 

melhor palavra para expressar o que chamamos de desenvolvimento pleno. 

O desenvolvimento se encontra, muitas vezes, ligado ao aspecto econômico, no 

entanto não é adstrito apenas a este. Lembremos que o desenvolvimento, para ser 

alcançado, deve interagir com os mais variados ramos de conhecimento e estudo. A 

visão macro da economia deve interagir com outros ramos para alcance do 

desenvolvimento, devendo ter como marco as aspirações sociais, considerando serem 

estas vontades um conjunto de grupos com perfil definido, analisando, ainda, o todo do 

sistema de decisões que prevalece na sociedade, bem como os fatores que fogem do 

poder interno de decisão. Desenvolvimento consiste na transformação do conjunto das 

estruturas de uma sociedade, em função de objetivos a que se propõe esta sociedade 

alcançar.
56

 

Dos ensinamentos retro, conclui-se que o desenvolvimento de uma nação é 

tarefa da coletividade, edificando o futuro em consonância com a vontade da maioria 

dos atores sociais. 
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Tratar do desenvolvimento pleno é tarefa das mais difíceis, uma vez que está 

diretamente relacionada com a questão das liberdades – diretamente ligado ao processo 

de globalização. O uso da liberdade no alcance do desenvolvimento pleno é seu fim e o 

meio para alcançá-lo. Assim, o processo de desenvolvimento pleno envolve a expansão 

das liberdades humanas.
57

  

O processo de desenvolvimento e meios para promovê-lo deve ser visto a partir 

das liberdades das pessoas, ocasionando implicações abrangentes. Surge a necessidade 

de aquilatar os requisitos do desenvolvimento removendo as privações de liberdade dos 

membros da sociedade. O direito, como instrumento ao alcance do bem-estar social não 

poderia está alheio da necessidade de sua participação na busca do desenvolvimento, 

tendo a tarefa de unir-se em seus métodos e meios com outros ramos, sobre tudo as 

ciências econômicas na finalidade de perseguir o fim comum.
58

 

O desenvolvimento pleno só ocorrerá quando os ramos científicos verificarem 

que, em verdade, há uma interdependência entre os mesmos apenas pelo simples fato de 

que almejam o mesmo fim: bem-estar social. Assim, uma empresa, a priori regida pela 

livre iniciativa, merece cuidados do Estado  no sentido de sua preservação e alcance de 

sua função social. 

Dentro do contexto abordado, conceituar desenvolvimento econômico se faz 

necessário. Cumpre ressaltar que é a evolução histórica que determina os traços do 

Desenvolvimento econômico, estando este diretamente vinculado ao surgimento das 

nações e formação de Estado s, assim também com o fenômeno da geração de riquezas 

e acúmulo de capital. Concluímos, de maneira simples, que as relações entre os Estado s 

e mercado são criações do sistema capitalista. 
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Direcionando nosso foco para o desenvolvimento econômico, evidenciamos que 

seu alcance está relacionado ao bom funcionamento do mercado e participação política, 

pautado, sobretudo, em um judiciário que detenha mecanismos suficientes para atuar de 

forma célere e sem vícios e leis que sejam capazes de oferecer aos administrados 

soluções dotadas de eficácia. 

Para que o Estado  possa atuar neste sentido, deve ter legitimidade para atuar 

politicamente. O Estado  precisa ser dotado de mecanismo que o coloquem forte o 

suficiente para proceder a imposição de normas com força de determinar o 

comportamento dos seus subordinados, sendo essencial tal característica para o 

desenvolvimento econômico.  

 Sempre salutar mencionar que não é apenas o desenvolvimento econômico o 

perseguido e esperado pela sociedade. Quando observamos toda a complexidade 

estrutural dos estado s, verificamos que estes anseiam mais que apenas este tipo de 

Desenvolvimento.  

O alcance do bem-estar social passa também pelo desenvolvimento social, 

educacional, ambiental. É o direito quem adentra de maneira forte como instrumento 

capaz de oferecer mecanismos que visem assegurar tal pretensão. Por esta razão, 

enfatizamos ser indissociável das ciências jurídicas seu caráter axiológico. É sabido que 

individualmente os valores sofrem variação lógica, pois é relativizado de pessoa para 

pessoa. Não obstante, a coletividade é capaz de desenvolver sentimento mediano do 

pretendido para haver harmonia em seu convívio.  

Sendo assim, a intervenção do estado , seja direta ou indiretamente, nas relações 

privadas e econômicas se faz mister para o alcance de tranqüilidade social em razão de 

alcance de índice de desenvolvimento desejado por toda a coletividade.  
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3. DA ORDEM ECONÔMICA NACIONAL 

 

O modelo regulatório do Estado  com o escopo de intervir na economia, mais 

precisamente nas relações privadas, encontra-se relacionado com as normas 

constitucionais, em uma tentativa clara de se coadunar com o sistema no qual tal norma 

regulatória busca interferir. Desta forma, precisamos entender e esmiuçar os princípios 

que estão vinculados a atividade estatal e que possuem como objetivo equilibrar as 

relações econômicas.  

Eros Grau
59

 ensina que as disposições concernentes à ordem econômica são, em 

verdade, parte substancial da carta política, fato que este que justifica a noção alemã de 

Constituição Econômica. O jurista em questão demonstra que há proximidade entra as 

noções de „constituição econômica‟ e „ordem econômica‟, chegando mesmo a afirmar 

que a Constituição apenas delineia o perfil da Ordem econômica, sendo esta preenchida 

no nível infraconstitucional pela legislação ordinária.  

Primeiro, serão identificadas as disposições constitucionais que tratam do 

sistema econômico e que estão espalhadas por todo o texto da carta política de 1988, 

não tendo tido o legislador a preocupação de aglomerar o tema em um único capítulo. O 

tema acaba por se integrar em diversos tópicos com temas que versam sobre função 

social da propriedade, direitos sociais, dentre outros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Definir „Ordem Econômica‟ não é tarefa das mais fáceis, justamente pelo fato de 

relacionar-se à trocas econômicas, não sendo este tema tratado tão somente na 

constituição federal. Ou seja, na ordem econômica nacional, podemos integrar 

dispositivos constantes nas legislações infraconstitucionais como a CLT, o Código 
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Civil, as leis de intervenção Estatal no domínio econômico
60

, na qual podemos incluir o 

objeto de nosso estudo - a Lei 11.101/05, se coadunando com o pensamento de Eros 

Grau já explicitado anteriormente. 

 Não podendo ser diferente, o presente capítulo tentará demonstrar a evolução 

dos conceitos e valores inerentes nas normas nacionais que tratam da ordem econômica 

e a cada vez mais fortalecida intervenção do Estado  nas relações econômicas privadas. 

 

3.2  BREVE ANÁLISE EVOLUTIVA DA ORDEM ECONÔMICA 

NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS ANTERIORES A 1988 

 

A inserção do Instituto da “Ordem Econômica” na Constituição pátria passa a ter 

contorno de maior relevância na medida em que as cartas políticas anteriores não 

possuíam enfoque econômico.  

A Carta Constitucional de 1924 surgiu em um contexto onde fora implementada 

a idéia de o valor do homem decorria de sua situação dentro da natureza. Desta forma 

foi a declaração dos direitos do homem que ditou o viés do constitucionalismo do 

século XIX. O valor da pessoa humana direcionado e conferido pela natureza acentuava 

um caráter político limitado do Estado . Neste período, a atuação estatal buscava tão 

somente garantir a liberdade do administrado com limitação de atuação do Estado , no 

afã de garantir o desenvolvimento natural do homem em suas atividades.    

Em 1891 podemos verificar algumas mudanças políticas. Não obstante, o 

aspecto ideológico que norteava a ordem econômica permanecera o mesmo.  
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No ano de 1919, em razão da Constituição de Weimar, vemos inovação no 

sentido da inclusão de um capítulo dedicado à Ordem Econômica. Deste modo, os 

princípios dantes defendidos acabaram por sufocar o cidadão que dele era titular. A tese 

de que a liberdade do homem teria sustentáculo na própria natureza acabou que se 

confrontar com capitalismo crescente onde evidenciávamos degenerações do novo 

sistema culminando em exploração econômica.  

A carta política de 1934 concedeu forma jurídica aos anseios da sociedade sem 

confrontar-se com os princípios constitucionais inseridos nas Constituições anteriores, e 

sim inserindo novos princípios informadores.  Desta feita, foi a Constituição de 1934 a 

primeira a tratar da Ordem Econômica e Social.  

Já a Constituição de 1937, acompanhando as modificações já iniciadas em 1934, 

apresentou, pela primeira vez, o termo “intervenção no domínio econômico” em seu 

artigo 135 quando assim estabelece: 

“Art. 135 - Na iniciativa individual, 

no poder de criação, de  organização e de 

invenção do indivíduo, exercido nos limites 

do bem público, funda-se a riqueza e a 

prosperidade nacional. A intervenção do 

Estado  no domínio econômico só se 

legitima para suprir as deficiências da 

iniciativa individual e coordenar os fatores 

da produção, de maneira a evitar ou 

resolver os seus conflitos e introduzir no 

jogo das competições individuais o 

pensamento dos interesses da Nação, 
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representados pelo Estado . A intervenção 

no domínio econômico poderá ser mediata e 

imediata, revestindo a forma do controle, do 

estimulo ou da gestão direta.” (grifamos)   

 

Apenas em 1946 vemos uma Constituição brasileira analisando o tema em um 

capítulo nomeado “Da Ordem Econômica e Social”, reconhecendo o legislador a 

relação indissociável entre a economia e a sociedade.
61

 

O fato de constar em uma carta política título sobre a ordem econômica é prova 

cabal de que o legislador compreende ser indispensável a interferência direta de 

organização econômica para o desenvolvimento da democracia Assim, para uma 

democracia política, se faz necessário um regime econômico onde se busque alcançar as 

exigências dos administrados com oportunidades relativamente iguais.
62

  

O Estado  é formado por dois sistemas: socialista (tendo por base a propriedade 

coletiva dos meios de produção); e capitalista (onde os meios de produção estão 

concentrados nos entes privados e pautados na livre concorrência).
63

 

Não podemos deixar de mencionar que o tema não está isento de 

posicionamentos distintos. Tércio Sampaio Ferraz observa que na Constituição 

brasileira há o pensamento antagônico ao dirigismo econômico, situação oposta ao que 

vislumbra Raul Machado Horta. Todavia, encontramos posições intermediárias como a 

de José Afonso da Silva que identifica aspectos intervencionistas do Estado  e não 
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somente valores capitalistas liberais. A Constituição brasileira é recepcionista do modo 

capitalista de produção.
64

 

De todo tratado até o momento, vemos que no século VXIII a idéia de 

Constituição seria uma Carta meramente política com o fito de opor limitações aos 

abusos contra a liberdade individual. Assim, a primeira geração das Constituições não 

tinha a preocupação de normatizar a atividade econômica, focando na teoria do Estado  

mínimo. Todavia, podemos verificar de forma não sistematizada normas de repercussão 

econômica nos textos constitucionais anteriores. 

Necessário buscar os precursores do pensamento econômico nas constituições. A 

carta política de Weimar, conforme tratado anteriormente, implementou novo modelo 

que veio a ser seguido por diversos países, onde observamos uma sistematização própria 

digna de uma constituição econômica. Porém, apenas com o objetivo de citar 

posicionamento diverso, existem doutrinadores que vêm a Constituição mexicana de 

1917 como precursora da Constituição econômica.  

A relação entre direito e economia são estreitas, onde os fatores econômicos 

influenciam na formação do Direito.
65

 O interessante é que algumas constituições, a 

exemplo da Constituição brasileira de 1988, expõem de forma sistematizada o aspecto 

econômico, podendo mesmo se falar em “constituição econômica”.
66

 

No confronto entre o jurídico e o econômico, é o Direito o elemento constitutivo 

do modo de produção determinado pelo todo social, sendo instrumento de modificação 
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social. O fato é que a estrutura econômica produz o direito que interage com esta nela 

produzindo mudanças.
67

 

A constitucionalização do direito econômico tem como finalidade a organização 

da estrutura jurídica da economia, observando o regramento do comportamento do 

indivíduo administrado, dos grupos, do estado  e do domínio econômico. São, em 

verdade, normas jurídicas que disciplinam e regulamentam a economia exercendo 

controle para evitar abusos.
68

  

Cumpre ressaltar que são premissas necessárias em um constituição econômica: 

a) a definição do tipo de organização econômica; b) a definição do limite existente na 

iniciativa pública e privada; e c) a determinação dos fatores básicos de produção, capital 

e trabalho.
69

 

Na maioria das constituições dos estado s que possuem direcionamento liberal, 

verificamos atualmente capítulo versando sobre a organização econômica. A proposta é 

a intervenção no domínio econômico e social na busca do bem-estar coletivo. Todavia, 

trata-se de programas de desenvolvimento com foco na distribuição de riqueza e atos 

assistencialistas. Por esta razão são conhecidas como constituições programas.
70

 

Asseveram alguns estudiosos do tema de controle e regulamentação que as 

empresas privadas estão, em certa medida, sufocadas com a atuação estatal devendo 

mesmo ser iniciado movimento no sentido da proteção das empresas privadas contra o 

poder econômico do estado . 

Todo poder tem propensão a se tornar abuso. O poder percorre o caminho até 

confrontar com os limites que são, na ordem econômica, mecanismos que buscam 
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salvaguardar a iniciativa privada através de normatização própria. Desta feita, a função 

da intervenção estatal no domínio econômico busca atenuar os conflitos existentes no 

estado  liberal.
71

 

A justiça social e o desenvolvimento econômico são objetivos pretendidos pela 

constituição econômica. O desenvolvimento é mero meio para o alcance do bem-estar 

social, devendo ser dosado para que não haja sacrifícios, beneficiando gerações futuras 

ou então apenas servirá para ostentação do estado .
72

 

A organização econômica busca a satisfação das necessidades humanas. 

Todavia, não podemos entender este objetivo como finalidade única. O próprio texto 

constitucional, em seu artigo 170 estabelece a existência digna com base nos ditames da 

justiça social como finalidade.   

A atividade econômica envolve o agrupamento dos fundamentos constitucionais 

dos Direito individuais e sociais, fundamento da República brasileira como soberania, 

propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência com tratamento 

favorecido para empresas de pequeno porte, defesa do consumidor e meio ambiente, 

reduzindo as desigualdades regionais e sociais na busca pelo pleno emprego. 

Inicialmente, a constituição econômica deve definir se o estado  intervirá 

diretamente ou indiretamente no domínio econômico, bem como a quem pertence à 

iniciativa econômica. Apesar de toda Ordem econômica visar o bem-estar social, há a 

necessidade de estabelecer se tal situação será buscada pela liberdade em se buscar o 

lucro ou se a sociedade deverá ser altruísta em seus objetivos. Ainda, poderá optar pela 

redistribuição de riqueza no afã de equilibrar as diferenças sociais e regionais pautada 

na justiça social. 
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A constituição federal do Brasil optou por uma economia de mercado, todavia, 

se reconhecendo como estado  liberal com intervenções no domínio econômico contra 

eventuais abusos do poder econômico sendo mesmo considerado um estado  regulador. 

Sendo assim, o artigo 173 da Carta política, o Estado  brasileiro intervêm no 

domínio econômico de maneira direta ou indireta. Porém, sua intervenção direta ocorre 

em situações específicas para resguardar a segurança nacional ou relevante interesse 

coletivo.
73

 Desta forma, deixando intacta a livre iniciativa e a propriedade privada, o 

Estado  brasileiro norteado pela função social da propriedade atua no sentido de impedir 

desequilíbrio nas relações mercantis com o sacrifício de alguns em detrimento de 

outros.  

 

3.2 A ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988 

 

Quando se fala em ordem econômica constitucional, se aborda com maior 

individualização o instituto, uma vez que se direciona o foco da discussão em normas de 

hierarquia máxima que visam regrar os relacionamentos econômicos da sociedade.
74

 Há 

variações de emprego do termo “ordem econômica” na carta política de 1988, onde, em 

alguns momentos é relevante os aspectos referentes ao mundo do ser, e em outros 
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possui conotação aproximada ao mundo do dever-ser.
75

 É comum evidenciarmos 

discrepâncias entre os dispositivos legais e aplicação das normas no caso concreto. 

De maneira cristalina, as normas, em sua exteriorização, não seguem padrões 

pré-definidos, devendo se amoldar ao idioma e estruturas gramaticais da nação na qual 

estão inseridas.
76

 Em abraçando o sistema brasileiro os princípios como de observância 

obrigatória, os preceitos constitucionais, posto que principiológicos, devem ser 

obedecidos na máxima fidelização possível. 

A Constituição política possui, assim dizendo, normas com supremacia e 

supralegalidade,
77

 aceitando uma análise formal correlata com a dinâmica das fontes do 

direito e processo de criação.  Porém, não se pode deixar de destacar a constituição 

social surgida pela prática de convívio entre estado  e administrados, onde se vê a 

construção pelo estado  de normas que regulamentam o comportamento humano.
78

 

Vemos assim que existe correlação entre constituição e ordem econômica. 

A Carta política de 1988 pode ser vista como marco jurídico para a 

institucionalização dos direitos humanos no Brasil, onde os princípios passaram a 

ocupar local de destaque no nosso ordenamento jurídico. É a concretização da ruptura 
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do regime autoritário que suprimia os direitos constitucionais e centralização 

federativa.
79

 

Os princípios, em verdade, são considerados normas, sendo indispensáveis à 

aplicação do direito. Desta forma, não apenas as regras, mais igualmente os princípios, 

são normas jurídicas de aplicabilidade obrigatória. A diferença repousa no fato de que 

os princípios são dotados de autoridade suprema.   

Entre regra e princípio podemos vislumbrar uma distinção lógica. Na regra ou é 

tudo ou nada. Já com relação aos princípios, vemos a necessidade de verificar sua 

importância ao caso concreto.
80

 Porém, a crítica ao positivismo jurídico não leva em 

consideração as arbitrariedades evidenciadas inúmeras vezes quando da interpretação 

das normas.  

Analisar a situação atual da ordem econômica dentro da Carta política de 1988 

não poderia alcançar seu objetivo sem que venhamos a entender o contexto e fatos 

anteriores na sua formação.  

Desde 1988, com a promulgação da constituição federal brasileira, a ordem 

econômica passou a ser tratada de maneira nova em consonância com os direitos 

fundamentais dos administrados.  

As normas constitucionais referentes à ordem econômica esvaziaram do Estado  o 

liberalismo econômico. Todos os princípios gerais da ordem jurídica passaram a ser 

vistos como meios de instauração de um regime democrático forte na busca dos fins 

sociais por meio de programas de intervenção na ordem econômica no afã da realização 

da justiça social. 
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Apesar de haver a constituição federal de 1988 tenha mantido as bases de um estado  

intervencionista no campo econômico-social, a inspiração autocrática da ideologia da 

segurança nacional restou superada, sendo substituída pelo modelo de um 

constitucionalismo econômico democrático, voltado para a realização inequívoca da 

justiça social.
81

 

O legislador constituinte escolheu um ordenamento econômico composto, uma vez 

que os princípios e soluções contidos na carta política são contraditórios em alguns 

pontos, ora fazendo menção ao capitalismo neoliberal, ora tratando de um 

intervencionismo sistematizado, contendo, inclusive, elementos socializadores.
82

  

A função do estado  brasileiro na ordem econômica somente pode ser compreendida 

com a análise lógico-sistemática de outros preceitos contidos na constituição federal. 

Dentre eles, o estabelecimento de ser o Brasil um estado  democrático de direito, tendo 

como fundamentos a dignidade da pessoa humana, a cidadania, valores sociais do 

trabalho e livre iniciativa e como objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a 

marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais. A dignidade 

da pessoa humana em muito se sobressai aos demais princípios, posto que a ordem 

econômica é projeção desta norma constitucional, uma vez que a dignidade da pessoa 

humana possui implicações econômicas com o direcionar de condições mínimas de 

subsistência ao indivíduo.  

Lastreado na dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal de 1988 

disciplinou nos artigos 170 a 192 os princípios gerais da atividade econômica e 
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financeira, a política urbana, agrícola e as normas atinentes ao sistema financeiro 

nacional. 

O artigo 170 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a ordem econômica é 

fundada na valorização do trabalho humano e na iniciativa privada, resguardando a 

existência digna à todos de acordo com a justiça social.  

Importante tratarmos de forma pormenorizada do rol de princípios da Ordem 

econômica por ser, indiscutivelmente o mais extenso de todos.    

3.2.4 Fundamentos e objetivos da Ordem Econômica 

nacional vigente 

É no artigo 170 da Constituição Federal que se encontra enunciado a valorização do 

trabalho humano e da iniciativa privada como preceitos da ordem econômica pátria. 

Porém, o cerne do direcionamento repousa nos princípios da livre iniciativa, da 

liberdade no exercício das atividades econômicas, da soberania nacional, da propriedade 

provada, da função social da propriedade, da livre concorrência, da defesa do 

consumidor, do meio ambiente, da redução das desigualdades sociais, do pleno emprego 

e do tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte.  

Na Constituição de 1946 não havia menção dos princípios da defesa do consumidor, 

do meio ambiente, da redução das desigualdades regionais e sociais, da busca do pleno 

emprego, do tratamento favorecido às empresas de pequeno porte. 

Em verdade, o se observa é a junção de elementos sócio-ideológicos que ora 

remontam para um estado  capitalista, ora socialista com o estado  intervencionista 

deixando evidente a influência de forças políticas liberais e reivindicações de justiça 

social.
83
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A constituição federal reprime, no seu artigo 173 o abuso do poder econômico que 

vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e o aumento arbitrário 

dos lucros. Indispensável o estabelecido no artigo 174 que esclarece o papel do estado  

enquanto agente normativo e regulador das atividades econômicas, estabelecendo suas 

funções de fiscalizar, incentivar e planejar tendo como objetivo o desenvolvimento 

nacional e formas de associativismo.   

O texto constitucional é claro ao autorizar o estado  a intervir no domínio 

econômico como agente normativo e regulador para exercer atividades de fiscalização, 

incentivo e planejamento referente ao setor privado, com obediência aos princípios 

constitucionais da ordem econômica.
84

   

Com relação a relevantes inovações trazidas pela Carta política de 1988 no tocante à 

ordem econômica, o artigo 179 estabelece o tratamento diferenciado às microempresas e 

empresas de pequeno porte, com a finalidade de incentivá-las por meio de simplificar 

suas obrigações ou mesmo a eliminação destas através de texto legal. 

Quando o enfoque parte para a análise das políticas urbanas, é o artigo 182 que 

determina ser o objetivo o de alcançar o pleno desenvolvimento das funções sociais e 

satisfação coletiva dos administrados. 

Não esqueceu o legislador constituinte da política agrícola e fundiária quando 

aumenta a possibilidade de socialização da propriedade, esta consubstanciada no artigo 

184 quando estabelece que poderá haver a desapropriação pela União para fins de 

interesse social quando o imóvel rural não esteja a cumprir sua função social havendo, 

no entanto, o pagamento de indenização que haja sido previamente ajustada. Apenas 

para fins de esclarecimento do artigo ora analisado, cumpre ressaltar que a propriedade 

rural é considerada como tendo atingido sua função social quando aproveita de maneira 
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racional e adequada seus recursos naturais com a preservação do meio ambiente e 

respeitos às normas laborais. 

O fato é que o objetivo constante na Constituição Federal a promoção do 

desenvolvimento do País de maneira equilibrada observando a vontade dos 

administrados. A ordem social nacional revela harmonia no sentido de interligar o 

objetivo de bem-estar e justiça social com a valorização do trabalho humano e livre 

iniciativa como forma de garantir uma concepção de mercado capitalista humanizado.
85

  

A constituição de 1988 demonstra que o legislador constituinte preferiu uma ordem 

econômica democrática com ênfase na preservação dos direitos fundamentais, onde se 

verifica princípios de certa forma contraditórios, sendo algumas vezes evidenciado a 

importância do capitalismo liberal e, em outros momentos, a intervenção estatal ligada 

ao dirigismo social próprio do poder público.    

A valorização do trabalho humano igualmente merece destaque em nossos 

estudos em razão de ser não apenas protegido, mas preterido em vários momentos. Tal 

situação também se apresenta na lei de recuperação de empresas e falências.  

Alguns doutrinadores entendem que a conceituação de trabalho humano é de 

responsabilidade da filosofia, posto sua origem remontar ao entendimento de tratar-se 

de castigo dos Deuses, havendo evolução deste pensamento na época renascentista, 

onde o trabalho passa a ser valorizado por representar manifestação cultural. Nossos 

preceitos constitucionais modernos vêm o trabalho como valor basilar das sociedades 

políticas.
86

 

Porém, não é recente a preocupação com a valorização do trabalho humano. 

Desde os Estado s liberais os trabalhadores em situação de insalubridades e condições 
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não dignas de trabalho são objeto de preocupação social, sobretudo por seu papel 

relevante para a economia.
87

 

Não são apenas as proteções legislativas e principiológicas que indicam aspectos 

indicadores da valorização do trabalho humano, e sim reconhecer que o trabalho e os 

agentes envolvidos são responsáveis pelas mutações econômicas e forma de interação 

social. Desta forma, merece destaque a ligação direta entre o capital e a força produtiva 

do homem.
88

 

O fato é que no mesmo diapasão que o princípio da valorização do trabalho 

humano reflete a humanização das relações econômicas, é necessários várias 

integrações para que o homem possa efetivamente realizar-se.
89

  

O trabalho humano deve fugir, segundo os preceitos da Ordem econômica 

nacional, da simplória visão de que o mesmo é apenas um fator de produção, devendo 

ser direcionado à visão axiológica da dignidade da pessoa humana.  

No princípio em questão é cristalina a ligação com a preocupação com a 

efetivação da dignidade da pessoa humana, sendo necessário uma análise democrática 

dos conceitos, sobretudo pelo fato de que o homem deve ser visto não como meio de 

realização dos valores defendidos na carta política, mas o fim em si mesmo.
90

  

O homem, diante do princípio da valorização do trabalho humano deve ter um 

labor do qual se orgulhe e não apenas como forma de subsistir, posto que não 
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entendemos tal fato como digno. Neste sentido, a valorização do trabalho está 

diretamente relacionado com a valorização do homem e do exercício de uma profissão, 

de preferência, vocacionada.
91

 

Mercadologicamente falando, necessita-se de criar o conceito enraizado do 

trabalho enquanto finalidade econômica. Sabido é que a diminuição do número de 

empregos gera, diretamente, a minoração do mercado consumidor e, via de 

conseqüência, a desestabilização de todo sistema econômico.
92

  

A Lei de Recuperação de empresas expressa forte preocupação do legislador no 

sentido de proteção a este mercado consumidor na medida em que evita ou, pelo menos, 

fornece os meios de evitar que uma empresa, mesmo em dificuldades, tenha de sair do 

mercado caso apresente viabilidade econômica.   

Além de dignificante, o trabalho gera riquezas e cria uma mercado consumidor o 

que demonstra que, se inicialmente o corte com pessoal pode aparentar um simples 

redução de custos para a empresa, com o passar do tempo poderá significar um 

desequilíbrio no mercado que provavelmente acarretará diminuição de circulação de 

riqueza. Existe certa distância entre a determinação normativa e a prática cotidiana.
93

 

Em posicionamento contrário ao determinado na carta política, os agentes 

econômicos globalizados exigem flexibilização com a menor intervenção do Estado  nas 

atividades econômicas e nas normas de proteção ao trabalhador. Valorizar o trabalho 

humano significa, antes de tudo, na retribuição condigna da prestação oferecida.
94
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A intervenção do estado  é fundamental para o alcance da justiça social por meio 

da valorização do trabalho humano e equilíbrio na relação entre trabalhadores e 

empresas, uma vez que, apesar de mais numerosa, é mais frágil a classe laboral.  

É no artigo primeiro da Constituição Federal que vemos a valorização do 

trabalho humano como base da República Federativa do Brasil.
95

 Ainda, os artigos 6º e 

7º elencam os diretos dos trabalhadores com o intuito de resguardá-los. 

Todavia, é o artigo 170 em seu caput, no capítulo que versa sobre os princípios 

gerais da atividade econômica que o trabalho humano se sobressai ao vir elencado ao 

lado da livre iniciativa.  

O interessante no texto contido na carta política é a vinculação tanto do capital 

quanto do trabalho, numa clara menção à liberdade dada aos agentes econômicos e em 

contrapartida a proteção da força produtiva, reconhecendo que o trabalho é fonte de 

satisfação material e moral do empregado.
96

  

A livre iniciativa evidencia que o agente econômico detêm liberdade na 

administração de seu negócio, podendo escolher as maneiras de lograr êxito em sua 

atividade mercantil. Apesar de a livre iniciativa aparecer no texto constitucional lado a 

lado ao direcionamento da valorização do trabalho humano, não é a geração de emprego 

a finalidade precípua do empresário e sim o lucro.  

Não vislumbramos a possibilidade de se requerer do mercado uma postura 

voltada para aspectos sociais, posto que são estas questões axiológicas. Por esta razão, 

existem instrumentos que visam resguardar direitos sociais. A ordem econômica, 
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enquanto norma positivada busca garantir estes interesses. São o caráter público das 

normas e a iniciativa privada os pólos que integram o direito econômico.
97

  

Cabe então ao estado  intervir com o fim de tornar equilibrada a relação entre o 

capital e força de trabalho, pugnando por sua proteção e resguardando o direito daqueles 

que são hipossuficientes.
98

 

Constitucionalmente, o Estado  brasileiro se coloca como Social e Liberal. As 

questões sociais são tratadas em diversos momentos da Constituição Federal, assumindo 

o Brasil a postura de Estado  intervencionista desejando está presente em assuntos de 

cunho social.
99

 

Apesar da busca constante pelo desenvolvimento econômico, em consonância 

com o movimento de globalização, o Estado  não deve descuidar-se de buscar, também, 

a justiça social. Neste sentido, o Estado  Moderno que tem a árdua função de regular a 

ordem econômica, deve buscar conciliar a livre iniciativa com a valorização do 

trabalho.
100

 

O Estado  tem a tarefa de acabar com o trabalho não digno com o intuito de 

demonstrar que a força de trabalho não se perfaz tão somente em simples mão de obra 

ao setor econômico. O crescente mercado informal, que aparentemente não existem 

barreiras em seu desenvolvimento não pode ser o extremo de um mercado amarrado 

com normas dificultosas ao andar do mercado.
101

 A Lei 11.101/05 demonstra que, de 
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certa forma, com a exclusão das empresas informais da possibilidade de gozar dos 

benefícios das Recuperações Judicial e Extrajudicial, o Estado  tenta coibir a 

informalidade e abusos inerentes aos direitos do trabalhador, intervindo de maneira 

indireta nesses setores marginalizados. 

Caso os agentes econômicos verificassem e admitissem a estreita ligação entre 

trabalho e capital, haveria uma harmonização no setor econômico como um todo. A 

valorização do trabalho clama pela intervenção Estatal.
102

 

É inegável que estas duas forças, de trabalho e do capital, são indispensáveis ao  

alcance do desenvolvimento econômico. A intervenção estatal é necessária na medida 

em que o equilíbrio é objetivo perseguido e necessita a força de trabalho de valorização 

e a atividade econômica de incentivos. A intervenção Estatal, neste caso, se dá por 

imposição de regras
103

, a exemplo da Lei 11.101/02 que faz com que o a tutela 

jurisdicional Estatal compareça no sentido de salvaguardar os direitos do trabalhador, 

acompanhando todo o período de recuperação do ente empresarial tendo com um dos 

objetivos a preservação de empregos. 

 

3.2.5 Princípios gerais da atividade econômica 

 

Pautada na necessidade de existência digna à todos, a Ordem Econômica 

Constitucional se apóia em vários princípios que merecem ser abordados. São eles: I – 

soberania nacional; II – propriedade privada; III – função social da propriedade; IV – 
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livre concorrência; V – defesa do consumidor;  VI – defesa do meio ambiente, inclusive 

mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII – redução das desigualdades 

regionais e sociais; VIII – busca do pleno emprego; IX – tratamento favorecido para as 

empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País.  

Os princípios da Ordem Econômica nacional são de observância obrigatória pelo 

Estado  e particulares sob o risco de conduta inconstitucional e quebra dos objetivos 

pretendidos pelo Estado  brasileiro.   

Inclusa como fundamento da República Federativa do Brasil, a soberania parece 

desde no artigo 1º, inciso I como essencial para formação do Estado . É princípio 

Constitucional impositivo, devendo cumprir sua função instrumental e ser um princípio 

em si mesma.
104

  

A soberania Nacional importa a modernização da economia e não seu retrocesso, 

representando um apartar de dependência com as sociedades desenvolvidas.
105

 Possui 

plena eficácia e aplicabilidade, sendo inserida nas normas de conteúdo econômico.  

Já o princípio da propriedade privada é assegurador dos trabalhadores e empresários 

de os mesmos podem gerir sua propriedade privada, não podendo o estadão, sem 

motivação autorizadora, interferir. É elemento caracterizador da produção e circulação 

de riquezas. Além de tratado no artigo 170 da Constituição Federal, o mesmo princípio 

é trazido no artigo 5º, inciso XXII da Carta política.
106
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Na mesma medida que a propriedade é regulamentada como direito individual na 

Carta política de 1988, igualmente é tratada como de interesse pública no que concerne 

ao seu aproveitamento condizente com os anseios sociais.  

A natureza privada da Instituição propriedade, de certa forma, com o princípio da 

função social, acaba por enfraquecida, estreitando o vínculo com o Direito Público, haja 

vista que o direito de propriedade apenas é garantido quando atendida a função pública 

da mesma. A Constituição de 1988 condiciona o direito de propriedade como um todo e 

não apenas pelo exercício. O certo é que a função social da propriedade ao integrar o 

sistema normativo constitucional acaba por atuar como elemento que qualifica 

previamente os modos de aquisição, gozo e utilização da propriedade privada.
107

 

Ainda, não podemos nos descuidar de observar que, em termos de princípios da 

ordem econômica constitucional, a liberdade na iniciativa privada não atua corretamente 

se não observado a livre concorrência. Deve, neste ponto, ser esclarecido que é errôneo 

o entendimento de que a livre concorrência nada mais seria do que simples 

desdobramento da livre iniciativa, uma vez que ambos se voltam a harmonização 

mercadológica. Todavia, o objetivo pretendido é oferecimento de condições para 

permanência no mercado, assegurando a viabilidade negocial, devendo ser tratado a 

livre concorrência como princípio capaz de viabilizar a livre iniciativa. 

Assim, o princípio da livre concorrência tem dois papéis de relevante importância. 

Inicialmente, se configura como princípio conformador, posto que é uma opção política 

do constituinte com reflexos neoliberais condicionante de uma ordem Econômica 

dinamizada e concorrencial. Além disso, se constitui instrumentalizador, posto que 
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assegura a livre iniciativa com a coibição do abuso do Poder econômico, viabilizando 

pequenos empreendimentos.
108

 

Ainda, a Carta política teve preocupação de incluir como princípio da ordem 

econômica a defesa do consumidor. Em razão das modificações sociais, a Constituição 

Federal de 1988 incorporou em suas normas programáticas do artigo 5º a necessidade 

da defesa do consumidor. 
109

 Anos depois, surgiu em nosso ordenamento a Lei 8.078/90 

como ferramenta de cidadania, estabelecendo normas protetivas daquele considerado 

vulnerável na relação de consumo, ou seja, o consumidor. Assim, vemos surgir normas 

com visão coletiva, com adequação à realidade existente de grandes transformações 

sócio-econômico.  

A Constituição de 1988, seguindo caminhos percorridos por outras cartas políticas, 

reconheceu e elevou à nível constitucional a proteção aos interesses do consumidor, 

inclusive como princípio da ordem econômica nacional. Concluímos que o intuito do 

legislador constituinte não se restringe à conceder privilégios ao consumidor, mas 

equilibrar a relação de consumo de maneira a compensar a real situação de 

hiposuficiência evidenciada.  

A redução das desigualdades regionais representa não apenas princípio, mas um 

objetivo em si mesmo. Todo o arcabouço legislativo com cunho social busca igualar as 

condições econômicas para uma harmonização e equilíbrio econômico.  

O princípio do pleno emprego tem estreita ligação com o da dignidade humana, já 

tratado anteriormente quando da valorização do trabalho humano.  
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3.2.6 Correlação Entre os Princípios Norteadores do 

Processo Falimentar e da Ordem Econômica Nacional 

 

A função social da empresa, elevada a princípio constitucional da ordem 

econômica nacional reconhece que as atividades de produção de riqueza devem ser 

protegidas, haja vista que contribui de maneira ímpar para a satisfação do bem-estar 

social.  

A livre concorrência, que nasce da necessidade de impedir atos de concentração 

no mercado e de abuso de Poder econômico que possam macular a saúde do sistema 

econômico firmado na livre iniciativa igualmente consta no texto constitucional.  

Os incentivos à iniciativa privada para criação e manutenção de postos de 

trabalhos é reflexo do princípio da busca pelo pleno emprego.  

Dentre os princípios do Direito falimentar, vemos o da preservação da empresa 

que expressamente não aparece na carta política. No entanto, é cristalino sua 

proximidade com os preceitos constitucionais. Neste contexto, a preservação da 

empresa para que esta mantenha suas atividades e permaneça a trabalhar com 

observância a sua função social é um dos meios mais eficazes dos princípios 

constitucionais da ordem econômica.  

Os organismos mercantis representam hoje o pilar mais forte da economia 

moderna. Tal fato deve ser observado não apenas pelos legisladores, mas, sobretudo 

aplicadores do direito com o fito de evitar máculas irreparáveis à sociedade.  

De maneira vizinha à realização dos objetivos pretendidos pelos proprietários de 

empresas, vemos a busca pelo alcance do interesse social focando na estabilidade 
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econômica pelo Estado , para sua própria sobrevivência e prosperidade, bem como 

cumprimento de objetivos e obrigações, como a proteção ao interesse coletivo.
110 

            As estruturas constitucionais de livre mercado quando funcionam corretamente, 

colaboram para a superação das crises sofridas pelas empresas sem a intervenção do 

Estado . Todavia, as soluções de mercado deixam de ser aplicadas quando o sistema 

econômico não funciona adequadamente, devendo o Estado  intervir, através do Poder 

Judiciário, com a finalidade de preservar os interesses não apenas da empresa, mas de 

todos àqueles que se encontram em torno desta.  

 A Lei 11.101/2002 inaugura uma série de princípios que caminham lado a lado 

com os da Ordem Econômica Constitucional.  

            O primeiro e talvez mais relevante, é o da preservação da empresa, tendo em 

vista a função social desta, buscando a preservação no mercado de organismo que gera 

emprego, recolhe tributos e movimenta riqueza. Ou seja, sempre que possível, a 

mantença da estrutura empresarial deve ser perseguida pelo estado , dando este 

condições e instrumentos eficazes que estimule e efetivamente recupere o ente em crise.  

 Não obstante, existem empresas que não têm solução, sendo inviável acionarmos 

o estado  para recuperar algo que não tem como soerguer-se. Assim, a Lei 11.101/05 

trás o princípio de retirada do mercado de empresas não recuperáveis com o intuito de 

evitar agravamento da situação de crise, tornando ainda mais dificultoso a satisfação dos 

créditos.  

 Em fina relação com a Constituição o direito dos trabalhadores, enquanto 

agentes que precisam de proteção legal, não foi esquecido pela Lei falimentar de 2005 
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que recebeu posicionamento privilegiado no momento da solução do passivo e 

privilégios na recuperação Judicial. 

 A celeridade processual não foi esquecida pelo legislador da 11.101/05 que 

instituiu normas procedimentais dotadas de celeridade e eficiência com prazos 

estabelecidos não apenas para as partes, mas para o Judiciário, evitando assim o que 

muito se via no antigo decreto de 1945, quando as empresas em estado  falimentar não 

atingiam o fim do processo. 

 A simplicidade no procedimento de recuperação das microempresas e empresas 

de pequeno porte igualmente busca obedecer ao texto constituição quando da proteção à 

estes organismos.  

 E, finalmente, a severidade na punição de crimes falimentares com o objetivo de 

coibir falências fraudulentas que possuíam o interesse de fraudar credores. Atualmente, 

a Lei falimentar pune com severidade práticas com este viés, evitando o desvirtuamento 

da utilização do processo falimentar.  
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4 INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 

 

A intervenção do Estado  no domínio econômico apenas se torna compreensível 

na medida em que realizamos uma retrospectiva e análise da evolução do próprio 

pensamento econômico, tendo como ponto de partida o liberalismo clássico do início do 

século XX até chegarmos ao processo de globalização instituído pelas políticas 

neoliberais. 

Nesta esteira, a doutrina econômica clássica (escola liberal), com origem 

remontada ao século XVIII que teve como marco a revolução industrial, tem como seu 

maior expoente Adam Smith que, através do livro a Riqueza das Nações, difundiu suas 

ideologias até o ano de 1929 com a quebra da bolsa de valores de Nova Iorque.
111

 

Com o término do absolutismo através da Revolução Francesa em 1789 e 

eclosão do capitalismo, vemos o surgimento do liberalismo clássico que possuía como 

premissa norteadora a não intervenção do Estado  na economia devendo ser observadas 

as leis de mercado.
112

 Neste momento da história, a função do Estado  consistia apenas 

na permissão de que as atividades econômicas não viessem a sofrer qualquer tipo de 

interferência, tendo em vista sua suposta auto-regulação.  

Na mesma linha, Smith insurge veementemente ao defender que as atividades do 

Estado  deveriam ater-se à manutenção da defesa comum, ao provimento da justiça e à 

realização das obras públicas necessárias.
113

 Neste sentido, ao Estado  competiria tão 
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apenas deixar campo fértil ao desenvolvimento das idéias capitalistas por meio do livre 

mercado. 

Como forma de fomentar a economia, após a quebra da bolsa de valores de Nova 

Iorque em 1929, o Estado  passou a intervir nas relações econômicas. Verificamos a 

transição de uma economia pautada no livre mercado para uma política intervencionista, 

na qual o Estado  se torna responsável pela movimentação da economia. O 

intervencionismo estatal consistiu na necessidade do estado  em realizar atos com o 

objetivo de proporcionar à sociedade meios de aquisição de rendimentos e na mesma 

esteira movimentar a economia.
114

 

A partir de então, o estado  passa a ser o grande idealizador das políticas 

econômicas, pautado na nacionalização da economia através de monopólios estatais. É 

neste momento que temos a formação do estado  do bem-estar social (Welfare State), 

onde o gerenciamento das atividades econômicas por meios de políticas sociais passa a 

ser atribuição do Estado . Na busca do bem-estar social, o estado  passa a intervir nas 

atividades econômicas por meio da instituição de direitos sociais, como forma de 

garantir a economia capitalista no Ocidente em contrapartida ao crescimento do 

socialismo soviético e sua economia planificada aceita e praticada no Oriente.
115

  

Ocorre que a teoria neoliberal passa a ganhar espaço a partir da década de 40 por 

meio de Hayek, com o escopo de combater a política intervencionista do Bem-Estar 

Social.
116

 A teoria neoclássica defende que o Estado  deveria se comportar com a 
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imposição mínima de direitos sociais e demonstrar maior passividade quanto ao 

capitalismo e leis de mercado.
117

  

O Estado  do Bem-Estar Social entrou em recessão na década de 70, após a crise 

do petróleo.
118

 Neste diapasão, os neoliberais contaram com a situação necessária para 

implementação e desenvolvimento de suas bases ideológicas, principalmente para 

combater a inflação pela qual passavam as economias capitalistas, contando, ainda, com 

o eclodir do processo de globalização iniciado pelas empresas multinacionais. Vemos, 

neste momento, o crescimento da modernização dos meios de produção e 

telecomunicação.
119

 

 A queda do muro de Berlin e decadência do Estado  Soviético foi o momento 

oportuno para que o neoliberalismo voltasse-se pelas economias do mundo posto que o 

Estado  Social, seu maior oponente, havia perdido forças. Importante frisar que o 

neoliberalismo ganhou espaço e infiltrou-se nas políticas governamentais por meio dos 

processos de desestatizações, pelos processos de privatização, flexibilizando-se por 

meio da regulação econômica.
120

 

A abertura política no Brasil durante a década de 80 e a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 trouxe uma série de princípios do Estado  Social com 
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forte correlação com os princípios capitalistas neoliberais, dando a possibilidade de 

desenvolvimento tanto de políticas sociais quanto neoliberais. A Carta política de 1988 

não pode, no entanto, suprimir direitos sociais em nome de acompanhar uma economia 

globalizada. 

Da observância histórica, vemos que aqueles que possuem a árdua tarefa de 

elaborar e executar as leis tentam adequar as normas aos anseios sociais em um 

processo dinâmico. Ao tratar da Intervenção do Estado  no domínio econômico, 

verificamos ser salutar que a utilização de certos conceitos jurídicos é extremamente 

benéfica ao sistema em virtude de ser mais propício à adequação de  situações futuras.  

O aspecto do Estado  enquanto este responsável pela plena convivência 

harmônica social, o coloca próximo do domínio econômico, uma vez que este está 

diretamente ligado ao progresso e desenvolvimento da nação.  

Quando adentramos na questão da Ordem Econômica, vemos que esta é pautada 

em dois postulados básicos contidos na Constituição Federal de 1988, mais 

precisamente no artigo 170, quais sejam, a livre iniciativa e a valorização do trabalho 

humano. 

Todavia, no mesmo dispositivo, de forma menos explícita, vemos postulado no 

sentido de observância à proteção de algumas categorias em face de leis 

mercadológicas, com o objetivo de afastar práticas nocivas à harmonia do sistema 

econômico, que, como mencionado anteriormente, guarda estreita relação com o 

aspecto social. 

Os princípios norteadores da Ordem econômica igualmente são encontrados no 

artigo 170 da Carta Política, dentre os quais vemos a soberania nacional, a defesa da 

propriedade privada, a busca pelo pleno emprego, bem como o tratamento favorecido 
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para as empresas de pequeno porte, redução das desigualdades sociais e regionais, a 

livre concorrência, a defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente. 

Indiscutível que o Legislador constituinte por meio dos postulados e princípios 

inerentes à Ordem econômica destaca a finalidade do próprio Estado  que é a busca do 

da justiça social e do bem comum. O Estado , enquanto agente Regulador, elabora 

normas, reprime atos que abusam do poder econômico que prejudicam a iniciativa 

privada, regula preços e controla abastecimento do mercado. 
121

 

Com maestria, Diógenes Gasparini, nos ensina que a intervenção do Estado  no 

domínio econômico pode ser entendida como qualquer ato ou medida legal que busca 

restringir, condicionar ou suprimir a iniciativa privada em determinada área econômica, 

levando em consideração o benefício do desenvolvimento nacional e da justiça social, 

assegurando os direitos e garantias individuais.
122

 Dentre as medidas que podem ser 

adotadas pelo estado  no afã de sanar vícios no campo econômico, citamos a instituição 

de monopólio, repressão ao abuso econômico, controle de abastecimento e tabelamento 

de preços. 

Por monopólio podemos entender a exclusividade na prestação de determinada 

atividade ou no fornecimento de determinado bem. Em palavras mais elaboradas, 

monopólio é a supressão de uma atividade do regime da livre iniciativa, imposta pelo 

Estado , em benefício do interesse coletivo. Desta forma, a figura do monopólio privado 

é inadmissível por configurar distorções das leis de mercado.
123

 

A Constituição Federal, em seu artigo 173, §4º determina expressamente que lei 

determinará os mecanismos que serão utilizados com a finalidade de reprimir o abuso 
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do poder econômico e que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.  

Para os estudiosos do Direito Econômico é inegável que o objeto de estudo mais 

perseguido cinge-se sobre a investigação das formas que o Estado  disciplina as 

atividades econômicas buscando a aplicabilidade legislativa com observância ao 

princípio da eficiência. É pacífico que ao Estado  não está afeito apenas o 

estabelecimento de uma Ordem econômica constitucional. O Estado  tem a 

responsabilidade de instituir procedimentos para implementação na economia de 

princípios constitucionais da Ordem econômica, por meio de prestação de serviços 

públicos determinados como importantes ou autorização a terceiros para esta prestação 

através de autorização, concessão ou permissão passando a policiar as práticas 

econômicas. 

Assim, em conceito despido de complexidade, qualquer modalidade de participação 

do Estado , em sentido amplo, seria uma forma de regulação.
124

 Não obstante, doutrina 

balizada emprega maior complexidade à atividade reguladora do Estado . Calixto 

Salomão Filho ao se referir ao tema ora discorrido ensina que a regulação Estatal inclui 

qualquer forma de organização da atividade econômica através do Estado , seja a 

intervenção através da concessão de serviço público ou de exercício de poder de polícia. 

Complementa que o Estado  está ordenando ou regulando atividade econômica tanto 

quando concede ao particular a prestação de serviços públicos e regula sua utilização – 

impondo preços, quantidade produzida etc. – como quando edita regras no exercício do 

poder de polícia administrativo.
125

 

                                                           
124

 MAZZA, Alexandre. Agências Reguladoras. Temas de Direito Administrativo. Vol. 13. Editora 

Malheiros. São Paulo. 2005, P. 82. 
125

 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da Atividade econômica.  São Paulo: Malheiros, 2001, p.15. 



 

 

74 

Não é demais ressaltar que esta atuação estatal enquanto agente regulador deve 

respeitar aos princípios que orientam a ordem econômica.
126

  

A interferência do Estado  nas atividades econômicas ocorre, inicialmente, ao 

disciplinar-lhes o funcionamento através de leis, regulamentos e do próprio exercício do 

Poder de polícia. Sem embargos, verificamos que o Estado  edita normas com a 

finalidade de possibilitar o desempenho das atividades econômicas, inclusive, seguindo 

a Carta política no que concerne à sua previsão. Não deixamos de observar as 

competências normativas de cunho administrativo do Estado  como meio de 

interferência nas atividades econômicas. Neste ponto, lembramos que é o Estado  quem 

deve editar decretos regulamentares, resoluções, deliberações, portarias buscando o bom 

andamento das atividades econômicas. O poder de polícia do Estado  igualmente deve 

ser levado em consideração, na medida em que discutimos justamente os meios 

utilizados pelo Estado  em sua árdua tarefa de regular as relações econômicas. Através 

do Poder de polícia, verificamos a restrições de direitos e condicionamento do exercício 

de atividades em favor do interesse coletivo. 

 O Estado  também interfere no Domínio Econômico com atos de fomento, 

buscando apoiar a iniciativa privada e incentivando determinados comportamentos. 

Políticas de incentivo fiscal, oferta de linhas de crédito para determinados setores do 

mercado, são um bom exemplo da atividade fomentadora do Estado . 

Há, ainda, a atuação Direta e Indireta do Estado  como forma de interferência na 

atuação econômica privada. Diretamente, pode o Estado  interferir através da prestação 

de serviços públicos ou pela exploração direta da atividade econômica. Já sua prestação 

indireta ocorre por meio da outorga à pessoas jurídicas públicas ou privadas para a 

                                                           
126

 REALE JUNIOR, Miguel. Casos de direito constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, 

p.10. 



 

 

75 

prestação do serviço público ou mesmo a delegação através de contrato ou outro ato 

negocial. Com relação a estes tipos de atuação estatal, entendemos por bem realizar uma 

sistematização em seu estudo. 

 

4.2  INTERVENÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO  NO 

DOMÍNIO ECONÔMICO 

 

A modalidade indireta de Intervenção ocorre quando o Estado  não participa 

diretamente da atividade econômica, sendo a intervenção exercida através de normas. É 

a Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 174 que dá suporte a este tipo 

de intervenção. 
127

 

Pela análise do texto constitucional, podemos afirmar que a intervenção indireta 

pode ocorrer por diversas formas, tendo como exemplo os incentivos onde é concedido 

ao particular oportunidades que podem ou não ser aproveitadas pelos administrados, 

sendo faculdade destes. Não obstante, aceito o benefício, passa a se submeter o 

particular às normas reguladoras estatais.  

Ao agir como regulador, o Estado  atua basicamente elaborando normas, 

buscando reprimir abusos do poder econômico, interferindo na iniciativa 

privada.
128

Desta forma, não podemos questionar que o processo falimentar e de 

Recuperação de empresas instituídos pela Lei 11.101/05 perfaçam meio de intervenção 

do Estado  no domínio econômico. 
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No texto político de 1988, observamos o cuidado adotado no sentido de 

estabelecer as situações onde o Estado  poderia atuar diretamente na esfera onde, de 

início, apenas a iniciativa privada poderia agir. O intuito é o de evitar práticas abusivas 

de dominação de mercado, concorrências ou mesmo o aumento arbitrário dos lucros. 

É o artigo 173 da Constituição Federal que delineia a exploração direta da 

atividade econômica pelo Estado .
129

  Vemos que o casamento do artigo 173 com o 

artigo 170, ambos da Constituição de 1988, deixa claro que o Estado  não pode explorar 

atividade econômica, sendo autorizado apenas por via de exceção nos casos onde 

importem a segurança nacional, o relevante interesse coletivo e àqueles expressamente 

tratados na Carta política.  

Nos casos de salvaguardar a segurança nacional e relevante interesse coletivo, 

estamos diante de conceitos jurídicos indeterminados, não tendo aqui precisão 

necessária para delimitarmos os pressupostos para uma aplicação eficaz dos conceitos 

constitucionais. A discricionariedade ganha espaço na aplicação do caso concreto.  

 

 

4.3 ATIVIDADE REGULADORA NO ESTADO  BRASILEIRO E AS 

AGÊNCIAS REGULADORAS  

 

No Brasil, as agências reguladoras não são dotadas de tradição. A concepção de 

agências reguladoras no Brasil, com o processo de privatização, mais notada nos 

últimos quinze anos, ganhou espaço sobretudo pelo desmonte do aparelho estatal.
130

 

                                                           
129

 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado  só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 

relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
130

 MAZZA, Alexandre. Agências Reguladoras. Temas de Direito Administrativo. Vol. 13. Editora 

Malheiros. São Paulo. 2005. p.55. 



 

 

77 

Foram as emendas Constitucionais número 8 de 5 de agosto de 1995 e a número 

9 de 9 de novembro de 1995 que atribuiu à União competência para criar, nos termos da 

lei, órgãos para regulação nos setores de petróleo e telecomunicações. A partir de então, 

diversas leis passaram a criar agências reguladoras em suas esferas, federal, estaduais e 

municipais. 

Cumpre ressaltar que a introdução das Agências reguladoras no estado  

brasileiro foi precedido de verdadeiras transformações estruturais que se complementam 

mas não se confundem
131

.  Duas dessas transformações tiveram de contar com a edição 

de emendas constitucionais, enquanto que a terceira ocorreu em virtude de edição de 

leis infraconstitucionais bem atos administrativos. 

A primeira transformação ocorrida na Ordem econômica brasileira foi 

evidenciada pela edição da Emenda Constitucional número 6 de 15 de agosto de 1995 

que veio a suprimir o artigo 171 da Constituição Federal
132

. Ainda dentro das inovações 

trazidas pela Emenda número 6, houve a modificação do artigo 176 em seu caput, 

passando a permitir que a pesquisa e lavra de recursos minerais, bem como o 

aproveitamento dos potenciais de energia elétrica pudessem ser concedidos a empresas 

constituídas sob as leis brasileiras, havendo, a partir de então, a dispensa do controle do 

capital nacional. Não podemos deixar de mencionar, ainda como responsável pelas 

primeiras transformações na Ordem econômica nacional, a Emenda Constitucional 

número 7, também de 15 de agosto de 1995 que retirou a exigência de que a navegação 

de cabotagem e interior fosse privativa de embarcações nacionais, bem como que a 

nacionalidade dos armadores, proprietários e comandantes fosse formada de dois terços 

de brasileiros.   
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A segunda relevante transformação que delineou a nova face da Ordem 

econômica brasileira ocorreu com a flexibilização dos monopólios estatais. A alteração 

do § 2º do artigo 25 da Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional 

número 5, trouxe a possibilidade dos Estado s-membros darem às empresas privadas a 

exploração de serviços públicos locais como gás canalizado que, antes da referida 

Emenda, só poderia ser exercido por empresas com controle acionário estatal. Tal 

possibilidade, qual seja, exploração por empresas privadas de atividades anteriormente 

exercidas pelo por empresas estatais, alcançaram, em virtude da Emenda número 8 - já 

mencionada anteriormente, os ramos de telecomunicações e radiodifusão sonora e de 

sons e imagens. Já o monopólio no Ramo petrolífero, conforme tratado em linhas 

anteriores acabou por ser alcançado através da Emenda número 9
133

 que permitiu 

contratação de empresas privadas com atividades referentes às pesquisas e lavras 

vedadas por texto reformado – artigo 177, § 1º.  

Todavia, as emendas constitucionais tratadas trouxeram descontentamento de 

alguns juristas que, a exemplo de Paulo Bonavides, entende que as Emendas em estudo 

constitucionalizam a dependência do Brasil não comparável nem mesmo aos crimes 

cometidos durante a ditadura militar de 1964, uma vez que os generais-presidentes 

eram, quase todos, nacionalistas. Os atos neoliberais consubstanciados nas emendas 

constitucionais em foco arvora a ideologia da sujeição coroando a abdicação, nos 

mercados globais, da independência econômica brasileira.
134

  

Já a privatização é considerada a terceira grande transformação que contribuiu 

para o surgimento e alargamento das agências reguladoras nacionais. Neste ponto, 

enfatizamos que não houve emenda ao texto constitucional e sim a implementação 
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através da Lei 8.031 de 12 de abril de 1990, substituída a posteriori pela Lei 9.491 de 9 

de setembro de 1997, do Programa Nacional de Privatização. A finalidade pretendida 

pelo Programa em comento pode ser sintetizado pela busca da reordenação da posição 

do Estado  brasileiro na Economia, com o fito de transferir para a iniciativa privada 

atividades que estariam sendo exploradas indevidamente pelo Poder Público, 

contribuindo para a modernização dos parques industriais nacionais, buscando ampliar 

sua competitividade e capacidade empresarial em diversos setores econômicos. 

Ainda sobre o Programa de Privatização Nacional, cumpre observar que a 

verificação de que o Estado  não é detentor de recursos suficientes para os investimentos 

necessários e que, na maioria das vezes, surge como péssimo administrador foi fator 

decisivo para que houvesse a transferência para o setor privado da execução dos 

serviços públicos. Não obstante, cabe observação no sentido de que, apesar de 

determinados serviços públicos ser executados por empresas privadas concessionárias, 

tal fato não retira dessas atividades sua natureza pública.  

Não se verifica a despublicização o fato de determinadas atividades econômicas 

de relevante interesse coletivo e a desestatização de serviços públicos. A transferência 

da execução destas tarefas para a iniciativa privada torna necessário a republicização 

dos mecanismos de controle do Estado  sobre elas.
135

    

    Assim, verificamos que o Estado  permanece responsável pela prestação 

adequada dos serviços exercidos pelas empresas privadas, havendo transformação na 

tarefa estatal, passando a ser responsável pelo planejamento, regulamentação e 

fiscalização das empresas concessionárias. 
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Não há tradição das agências reguladoras no Direito pátrio. O termo “agência” é 

derivado da forma latina agenti e foi adotado no Brasil em virtude importada direta do 

Direito administrativo norte americano
136

. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o entusiasmo pelo termo agência 

pode ser atribuído ao fato de que a adoção de terminologia adotada pela organização 

norte-americana poderia ser capaz de atribuir prestígio às instituições com mesmo 

nome. Com maestria, Bandeira de Mello menciona que não poucas vezes, países 

subdesenvolvidos acabam por adotar termos utilizados por países desenvolvidos em 

referência com a um atavismo cultural de colonizados.
137

 Com olhos mais críticos, 

vemos que o emprego do termo “agência” não acrescenta nenhuma vantagem ao direito 

pátrio, sendo apenas mais um modismo proveniente do fenômeno da globalização.
138

 

Todavia, a despeito de entendermos a impropriedade do termo adotado pelo 

ordenamento jurídico nacional, após a eclosão das privatizações oriundas de um sistema 

neoliberal, diversas entidades estatais surgiram sob a nomenclatura de agências, 

citamos: Agência Nacional de Petróleo – ANP; Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários – Antaq; Agência Espacial brasileira – AEB; Agência Nacional de Energia 

Elétrica – Aneel; Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, dentre outras. 

O fato é que o direito positivo brasileiro utiliza o termo “agência” desde longa 

data. O emprego aparece sob um aspecto vulgar (agência dos correios, por exemplo) e 

ora em aspecto específico (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVS).
139
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Justamente por este emprego indiscriminado da expressão “agência”, termina que não 

há definição de instituto jurídico algum. 

Com relação ao vernáculo “reguladora” é sabido que foi emprestado  da 

linguagem econômica.
140

 A aplicação na seara do Direito trás a possibilidade de 

diversas conotações. Não podemos deixar de mencionar que o emprego genérico remete 

a normatizar. Caso viéssemos a nos ater a esta definição, concluiríamos que tudo no 

Direito é regulação. 

Não obstante, é a análise estrita do termo que interessa ao nosso estudo. 

Regulação é a interação de diversas funções como a edição de regras gerais e abstratas, 

bem como a aplicação dessas leis no afã de compor conflitos adotando medidas 

concretas.
141

 O que observamos desta conceituação estrita é que, em verdade, estamos a 

falar de funções jurídicas desenvolvidas pelo Direito Administrativo, quais sejam, o 

poder regulamentar, o poder de polícia e atos que visam à aplicação da lei. 

Regulação não se confunde com regulamentação, posto que a primeira expressão 

é deveras mais abrangente do que a segunda. Regulamentar, em sentido amplo, pode ser 

entendido como a ação que visa dar concretude às regras genéricas. De maneira estrita, 

regulamentar tem a acepção de expedir regulamentos, que são atos administrativos 

infralegais privativos do chefe do Executivo para execução da lei.
142

   

Entendemos que, apesar das dificuldades conceituais dos termos “agência” e 

“regulação”, os mesmos já se encontram difundidos em larga escala em nosso 

Ordenamento Pátrio. Apesar do termo “agência” se perfazer em modismo, não existe 
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qualquer obstáculo no seu uso pelo legislador.
143

 Ressaltamos, no entanto, que as leis 

que criaram as agências reguladoras utilizam termos como “órgão regulador” ou 

simplesmente “agência“.
144

 Fato é que, apesar da não preocupação do legislador pátrio 

em conceituar agências reguladoras, os elementos disponíveis no Ordenamento jurídico 

brasileiro são suficientes para o alcance de um conceito. 

As agências reguladoras nacionais têm natureza jurídica autárquica, tendo em 

vista que as mesmas desenvolvem atividades que são de responsabilidade exclusiva do 

Estado . Desta feita, podemos caminhar para o raciocínio de que o regime jurídico das 

agências reguladoras possui origens diferentes. Inicialmente, que suas regras são 

oriundas do regime jurídico administrativo em razão de sua natureza autárquica, recebe 

influência das regras do regime especial das agências e, ainda, baseia-se nas regras 

pertencentes ao patamar normativo atinente a cada agência reguladora.
145

   

A importância da definição desses níveis normativos está no fato de podermos 

estabelecer os limites que o legislador tem de observar na fixação da estrutura e regras 

que serão aplicadas a cada nova entidade autárquica. É evidente que, também neste 

ponto, encontramos dificuldades no que concerne ao “regime especial” atribuído pelo 

legislador para algumas agências reguladoras. 

Sobre o tema, cumpre ressaltar que a expressão “autarquia especial” não é 

dotada de precisão, uma vez que, se as autarquias são constituídas através de lei 

específica, poderíamos concluir que toda autarquia deveria ser considerada especial. A 

utilização do termo foi empregada pela primeira vez em nosso país em 1968 através da 

Lei número 5.540 com o intuito de ressaltar que a Universidade Pública apresentava 

maior grau de autonomia administrativa em relação ás demais entidades autárquicas. A 
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diferença reside no fato de que as agências reguladoras são definidas como especiais 

desde sua constituição, posto que o legislador lhes concede uma série de garantias em 

face da Administração Direta consistente em peculiar autonomia decisória, 

administrativa ou financeira em comparação às demais autarquias existentes.
146

 No 

mesmo sentido, Edmir Neto de Araújo, que assevera que as autarquias de regime 

especial, de forma especial as agências reguladoras, distinguem-se das demais 

autarquias porque suas leis instituidoras lhes outorgam certas prerrogativas que não são 

encontráveis na maioria das entidades autárquicas comuns.
147

 

Em sentido contrário, Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece que autonomia 

administrativa, financeira, funcional e patrimonial são elementos intrínsecos à natureza 

de toda e qualquer autarquia, podendo existir uma maior intensidade dessas 

características. Reconhecemos, porém, que a peculiaridade das autarquias repousa na 

investidura e fixidez do mandato dos dirigentes das autarquias.
148

 

Uma vez definido a natureza jurídica das agências reguladoras (autárquica) e a 

distinção de seus congêneres (investidura e fixidez do mandato dos dirigentes), 

continuamos a busca pelo conceito mais adequado às referidas entidades.  

Assim, o conceito de agências reguladoras encontra-se distribuído nas mais 

reluzentes obras jurídicas, sendo certo que a criação de conceito não pode fugir à 

observância dos já existentes.  

Para Alexandre Santos de Aragão, as agências são autarquias de regime especial 

com considerável autonomia frente á Administração Centralizada, possuindo funções 

regulatórias e direção colegiada onde seus membros são nomeados, após aprovação do 
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Senado Federal, pelo Presidente da República para cumprir mandato por prazo 

determinado, não podendo ocorrer exoneração ad nutum.
149

   

O Conceito de Alexandre de Moraes se assemelha com o acima mencionado, na 

medida em que entende que as Agências Reguladoras são constituídas como autarquias 

especiais integrantes da administração indireta e vinculadas ao Ministério competente 

com a finalidade de tratar sobre a respectiva atividade, mesmo que dotadas de 

independência hierárquica, autonomia financeira, mandato fixo e estabilidade, não 

havendo possibilidade de  demissão ad nutum de seus dirigentes.
150

 

Para Maçal Justen Filho, consiste em autarquia especial, cuja criação se dá por 

meio de lei para intervenção estatal no domínio econômico, possuidora de competência 

para regulação em setores específicos, tendo, inclusive, poder regulamentar e arbitral 

para resolução de conflitos entre particulares e sujeição á regime jurídico garantidor de 

sua autonomia frente à Administração direta.
151

 

Assim, por Agência Reguladora podemos entender o ente autárquico criado por 

lei com finalidade específica, dotado de autonomia financeira, administrativa e 

funcional, onde seus membros dirigentes possuem estabilidade no decorrer de seu 

mandato.  

  A Carta Constitucional de 1988, mais precisamente em seu inciso XI, artigo 21, 

dispõe que a União poderá explorar, direta ou indiretamente mediante autorização, 

concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da Lei, dispondo 

sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos. 
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Neste ponto, encontramos a legitimidade estatal para criação de uma agência de 

regulação.  

As agências reguladoras são dotadas de certas características que merecem ser 

discutidas com o escopo de identificar e diferenciar as entidades reguladoras de outros 

órgãos com características distintas como, por exemplo, o CADE – Conselho 

Administrativo de defesa econômica - que não desempenha tarefas de fato reguladoras. 

Seguindo a linha adotada por Fernando Herrem Aguillar, as agências 

reguladoras possuem sete funções do ponto de vista jurídico. São elas: a) são entes 

reguladores de natureza autárquica especial, tendo competência para formatar 

determinadas atividades econômicas, criando regras e executando-as dentro de um 

contexto de relativa autonomia em relação ao governo; b) podem realizar contratações 

administrativas relacionadas à suas atividades, concedendo, autorizando e realizando 

licitações; c) fiscalizam o cumprimento de contratos e regras sob sua competência; d) 

têm a competência de sancionar os infratores; e) realizam audiências públicas buscando 

ouvir os usuários dos serviços regulados; f) têm capacidade arbitral para solucionar 

conflitos; e g) são responsáveis pela emissão de pareceres técnicos em questões 

relacionadas à concorrência nos processos sujeitos ao controle do CADE.
152

 

          Conforme tratado em linhas anteriores, o neoliberalismo foi fator decisivo para a 

desestatização, sendo este um processo praticamente irreversível.
153

 A questão é 

verificada de maneira fácil quando verificamos a impossibilidade de retorno de ativos 

privatizados para o Estado , uma vez que envolveria o pagamento de inestimáveis 
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indenizações sem a existência de recursos suficientes para tal, a quebra de atos jurídicos 

firmados em posição contrária ao Estado  Democrático de Direito.
154

  

A desestatização, enquanto fenômeno reflexo da abertura de mercado, é 

colocado em prática pelo Estado  através da privatização dos bens públicos e concessões 

dos serviços públicos fazendo surgir a figura das agências reguladoras. É a 

transformação do Estado  burocrático em Estado  regulador. Vivenciamos uma criação 

desenfreada de agências reguladoras.
155

 Corroborando entendimento disseminado no 

presente estudo, Marçal Justen Filho lembra que a substituição do Estado  por entes 

privados não consiste na aniquilação da supremacia estatal muito menos na 

intangibilidade de garantias essenciais.
156

  

As agências reguladoras são espécies de entes autárquicos especiais
 
 

provenientes do Direito Norte americano dotados de autonomia em relação aos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário,
 
sendo integrantes da Administração indireta, com 

personalidade jurídica de Direito Público, e que têm como finalidade  regular e controlar 

determinadas atividades, sejam elas serviços públicos, sejam atividades 

substancialmente econômicas. 

Podemos mesmo afirmar que as agências reguladoras consistem em entidades 

com tarefas tipicamente de Estado : editam normas, fiscalizam, aplicam sanções, 

resolvem disputas entre empresas, decidem sobre reclamações de consumidores.
157

 

Alguns conceitos trazem em seu bojo as atribuições estabelecidas por lei. Leila 

Cuéllar nos orienta no sentido de que as agências reguladoras possuem competência 
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para regulamentar, contratar, fiscalizar, aplicar sanções e atender aos reclamos dos 

usuários/consumidores de determinado serviços público ou atividade econômica. 

Ademais, dentro do rol de suas atribuições, devem regular determinado feixe de 

atividades, através da positivação de regras ou da aplicação de regras preexistentes; 

outorgar o exercício de atividades a terceiros (mediante licitação e/ou contratos); 

fiscalizar contratos administrativos e execução dos serviços cuja prestação foi outorgada 

a terceiros ou de atividades econômicas; comportar-se como ouvidor de reclamação e 

denúncias de usuários ou consumidores, efetuando, inclusive, arbitragem de conflitos.
158 

 

         Importante lembrar que não deverão as agências reguladoras exorbitar questões 

técnicas, devendo observar e não criar qualquer regra sem obediência cerrada às leis 

vigentes e à Carta Constitucional. Celso Antônio Bandeira de Mello em visão menos 

otimista faz previsão de que as agências reguladoras certamente exorbitarão de seus 

poderes.
159

 Outros doutrinadores, igualmente, são enfáticos no sentido de que as normas 

devem se limitar aos aspectos técnicos que não tenham sido definidos pelo legislador e 

que não venham a alterar o alcance legal.
160

 

Transcender os limites técnicos acrescentando às normas reguladoras critérios 

eminentemente político-administrativos consiste em invasão de poder próprio à esfera 

das decisões do Poder Legislativo.
161

 

Desta forma, o poder normativo das agências reguladoras sofre restrições, não 

podendo inovar de forma absoluta, contrariar a lei e o direito, desrespeitar o princípio da 
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tipicidade, impor restrições à liberdade, igualdade e propriedade ou determinar 

alterações do estado  das pessoas ou  ter efeito retroativo.
162

 

              Lembremos que a Regulação enquanto Instituto, possui princípios de 

observância obrigatória, vejamos: a) mercado regulado para a competição; b) Estado -

intervencionista ou Estado -regulador; c) criação de agências setoriais de regulação, 

dotadas de autonomia e especialização; d) atenção aos monopólios naturais; e) ambiente 

de transição, cabendo ao Estado  supervisionar o poder de mercado dos operadores e 

organizar a entrada de novos operadores, zelar pela implantação de um novo modelo 

organizacional, arbitrar conflitos e completar o processo de regulação normativa; e f) 

garantia do interesse público.
163
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5 A NOVA LEI DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 

 

5.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO FALIMENTAR NO 

BRASIL 

 

Ao analisarmos a trajetória do Direito Falimentar no Brasil, vemos que o mesmo 

teve seu início já no período Colonial, onde as Ordenações afonsinas regulamentavam 

as relações de insolvência. Pelo fato de ser colônia de Portugal, o Brasil não poderia 

fugir das regulamentações do Reino. Após a revisão dada por D. Manoel, passou o 

Brasil a ter como regulamentador de suas relações de insolvência as Ordenações 

Manuelinas, onde eram fortes as bases do Direito Romano com a introdução da falência 

nos moldes italiano, com a prisão do devedor até quitação do débito.  

Em 1603, surgiram as Ordenações Filipinas, onde a condenação do devedor 

importava imediata penhora e execução de seu patrimônio, sendo a negativa da busca de 

bens motivo para a decretação de sua prisão.
164

 Não obstante, neste momento, a culpa 

direta do devedor para contribuição no seu estado  de insolvência era fator 

determinando para a punição que lhe seria imposta. 
165

 

Foram as Ordenações Filipinas que consagravam o Instituto de quebra dos 

comerciantes, agora distinguindo comerciantes desonestos dos honestos, chegando 

mesmo a equiparar aqueles à criminosos, culminando em pena de inabilitação 

empresarial, com imposição inclusive de penas capitais, salvo composição com os 

credores. 
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Após o período em que vigiram as Ordenações Filipinas, o Alvará de 1756 

introduziu no Direito Pátrio a legítima falência mercantil, sendo sua incidência 

exclusiva àqueles que desempenhavam atividades comerciais.  

Ao falido era imposto a necessidade de prestar juramento perante a Junta Comercial 

para explicitar as causas que determinaram a situação de insolvência. Na oportunidade, 

deveria haver a entrega das chaves do estabelecimento, livros contábeis, demonstração 

de faturamento e despesa, declaração patrimonial
166

.  

No caso de visualizar a situação de insolvência do devedor, após os devidos 

procedimentos, os bens eram vendidos para arcar com os débitos existentes. Necessário 

considerar que o percentual de dez por cento do valor arrecadado ficaria com o falido 

para sua mantença e de sua família. Já começamos, neste momento da evolução do 

Direito Falimentar, a observar certo grau de humanização nas penalidades impostas. No 

caso de verificação de fraude, o devedor poderia responder com pena privativa de 

liberdade.  

Após a promulgação da Independência do Brasil, a legislação falimentar portuguesa 

ainda exerceu sua normatização, em consonância com legislação datada de 1823. Desta 

forma, em atendimento à Lei da Boa Razão (Alvará de 18/08/1969), que determinava 

expressamente que deveria o Brasil aplicar subsidiariamente as leis de nações 

civilizadas, acabou por fazer com que o Código Comercial Napoleônico tivesse larga 

aplicação no território Pátrio. Daí porque verificamos a influência do Direito Francês 

em matéria Falimentar.  

Desta forma, o Instituto Falimentar imposto pelo Código Comercial Francês foi o 

modelo adotado no Brasil. Por este modelo, os credores se reuniam em assembléia tanto 
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para tomarem conhecimento do verdadeiro estado  financeiro do falido quanto para se 

habilitarem para recebimento de seus respectivos créditos.   

O Código Comercial de 1850 trabalhou em sua terceira parte as "quebras". O 

elemento caracterizador da Falência era a cessão de pagamento conforme preceituado 

no artigo 797 do Código Comercial. 
167

 Com o advento do Decreto 3.065/82, vimos ser 

introduzida em nosso ordenamento jurídico a Concordata preventiva. 

            Nova fase foi inaugurada em 1890 com a mudança da conceituação de falência 

da cessão de pagamento para a impontualidade. Desta feita, o acordo preventivo 

constituísse forte mecanismo para evitar a decretação da falência. A Lei 859/02 

regulamento o referido decreto instituindo a figura do síndico nomeados pelas juntas 

comerciais. Segundo Carvalho de Mendonça in Ricardo Negrão, a idéia de síndicos 

nomeados pelas Juntas Comerciais deu na prática funestos efeitos; sacrificou a 

reforma.
168

. O mesmo crítico elaborou a Lei 2.024 de 1908, considerada de grande 

relevância ao Direito Falimentar Pátrio, tendo como principais pontos: a) o elemento 

caracterizador da Falência seria a impontualidade; b) delimitação dos atos cujo 

cometimento indique possibilidade de decretação da falência; c) conceituação dos 

crimes falimentares; d) admissão apenas da concordata judicial; e) conforme o valor da 

massa, determinava a escolha do síndico entre os três maiores credores.  

Com a queda do modelo imperial e aparecimento do período republicano, o 

Governo passa a moralizar atos e instalar nova legislação falimentar. A reforma da 

terceira parte do Código foi fundamentada no Decreto 917, onde vemos importante 
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análise de Carvalho de Mendonça quando insiste em mencionar que, apesar de várias 

falhas, o decreto abriu novos horizontes ao Direito Pátrio
169

. 

Neste sentido, Rubens Requião ao mencionar que o Decreto nº 917 representou 

um passo a frente na modernização do instituto falimentar da época, apesar das diversas 

críticas sofridas
170

. 

No entanto, como fator negativo, estava presente a nomeação do síndico, pessoa 

responsável pela Administração da massa falida.  A escolha recaía fora do quadro da 

falência,  em lista organizada pelas Juntas Comerciais. 

A reforma, pois, acabou por fracassar, sendo elaborada nova lei no intuito de 

evitar fraudes e as procrastinações processuais. Surge a Lei 2.024 de 1908. Neste 

momento, por oportuno, cabe lembrar que para produção de bons resultados, a Lei 

2.024deveria ser executada por meio de fiscalização e garantida por um juiz enérgico, 

inteligente e ilustrado. A culpa de não haver a Lei 2.024 não ter atingido seus resultados 

pode ser atribuída aos magistrados
171

.  

Em razão da grande guerra e das depressões ocorridas entre os anos de 1914 a 

1917, somado as crises que dela vieram,  a lei supracitada foi revista pelo Decreto 5.746 

de 9 de dezembro de 1929, com o intuito de aperfeiçoar o seu mecanismo para melhor 

atender aos pontos mais críticos e dar eficácia ao texto legal. 

Com o advento do Novo Estado , bem como a preocupação de coadunar a 

legislação nacional com a política de fortalecimento dos poderes de Estado , mais uma 

vez se falou em reforma da legislação falimentar, surgindo o Decreto-lei de número 

7.661, de 21 de junho de 1945. 
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           O Dec. 7661/45 passou a vigir com as seguintes mudanças: a) pôs fim à 

Assembléia Geral de Credores; b) as concordatas passam a ser benefício concedido pelo 

Estado . 

Requião reconhece diversas inovações do novo diploma falimentar, como, por exemplo 

o fortalecimento dos magistrados, diminuição de influência dos credores dentro do 

processo falimentar, abolição das Assembléias de credores, criação das concordatas 

preventivas e suspensivas, assumindo quase uma postura de benesse estatal. 

Como não poderia deixar de ser, a Lei falimentar de 1945 passa a sofrer 

desgastes em razão da nova realidade social, política e, principalmente, econômica, 

sendo alvo de inúmeras críticas. Desta forma, foi necessária revisão na década de 

1970.Em verdade, apenas em 1983 foi, pela portaria nº 115, nomeado, pelo Ministro da 

Justiça os Doutores Rubens Requião, Antonio Luiz de Souza Rocha, Cláudio Ferraz de 

Alvarenga, entre outros renomados juristas, oferecer e sugerir propostas para alterar a 

legislação disciplinar falimentar.  

Em sendo facial a utilização de meios fraudulentos no processo falimentar então 

vigente, a mudança se fez mais que necessária. A comissão, especialmente constituída, 

encaminhou projeto de Lei no sentido de tentar sanar os pontos negativos da Lei.  

           O Projeto Lei 4.376-A, trouxe novidades substanciais, sobretudo a previsão da 

Recuperação Judicial, que tinha como escopo soerguer a empresa em crise econômico-

financeira, preservando a produção e circulação de riqueza, tendo como objetivo o 

desenvolvimento e bem-estar social. O intuito do Instituto da Recuperação Judicial seria 

a correção de erros de gestão.
172
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A nova lei de Recuperação de Empresas e Falências, referendada sob o número 

11.101/05 substituiu o Decreto-lei 7.661 de 1945, conhecido como Lei de Falência e 

Concordata, com o escopo de atender os empresários individuais e as sociedade 

empresárias. 

Não é demais mencionar que a nova Legislação Falimentar busca atingir 

empresas que apresentem fluxo de caixa negativo, com insuficiência de capital de giro, 

e que deste modo não conseguem cumprir com seus compromissos, ou mesmo aquelas 

que simplesmente estejam configurando em situação contábil de insolvência. A 

aplicabilidade da Lei 11.101/05 pode inclusive ocorrer em organismos empresariais que, 

apesar de lucrativos, possuam estrutura com dificuldades de mantença em razão de seu 

grande porte. 

O atual diploma falimentar diverge do anterior, sobretudo, por seu objetivo 

distinto onde, além do pagamento dos débitos sociais, vemos o privilégio à recuperação 

da empresa em crise, principalmente pelo intuito do Estado  em preservar a empresa em 

razão do bem comum e social que elas representam na sociedade. A manutenção de 

empresas no mercado é inquestionavelmente de interesse público.  

Fruto de grandes lutas, a nova Lei de falência e Recuperação de empresa 

representa um período de modernidade no ordenamento jurídico pátrio que busca 

acompanhar os princípios e objetivos pretendidos pela nova Ordem Econômica 

instaurada pela Constituição de 1988, visando, sobretudo, o equilíbrio dos interesses e 

preservação da empresa viável, na busca pela permanência do organismo empresarial 

contribuindo, assim, para a economia nacional.  

Falece o posicionamento de que a Lei falimentar teria como intuito tão somente 

os interesses dos credores e do devedor empresário. Agora, verificamos que é a 

sociedade resguardada pela proteção trazida pela Lei falimentar de 2005, onde, a busca 
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do equilíbrio nas relações privadas referentes a créditos existe de maneira efetiva e 

ordenada. 

A preservação da empresa passa, desde a Lei 11.101/05, a ser a recuperação 

judicial em substituição às concordatas. Entre os dois Institutos, as principais diferenças 

repousam nos seguintes aspectos: a) a viabilidade econômica da empresa na concordata 

não era levada em consideração, podendo ter acesso ao Instituto qualquer empresário 

que preenchesse os requisitos legais; b) diferentemente da concordata, que gerava 

efeitos apenas na categoria de credores quirografários, a Recuperação Judicial atinge 

todos os credores, tendo como ressalva o caso dos credores trabalhistas que devem ver 

satisfeitos seus créditos em no máximo um ano e os créditos fiscais que devem está 

regularizados para concessão do benefício legal; c) As condições impostas ao devedor 

empresário passam não mais a estarem taxativamente tratados na Lei, sendo atribuído 

aos credores poderes para definir a aceitação ao não do plano de recuperação judicial.  

            No caso da falência, o caráter meramente coercitivo deixou de existir, tendo em 

vista que muito credores se valiam do pedido de falência com o único escopo de cobrar 

seus créditos. Assim, passou a Lei 11.101/05 a trazer algumas exigências para o pedido 

de falência. São elas: a) valor mínimo no caso de pedido de falência fundado em 

impontualidade injustificada, a saber 40 (quarenta) salários mínimos; b) no prazo para 

contestação, dez dias, a apresentação de plano de recuperação judicial obsta a 

decretação de falência; c) a contestação e depósito elisivo tiveram seu prazo aumentado 

para dez dias; d) Não há necessidade, como tratado no decreto de 1945 de espera da fase 

cognitiva para liquidação do ativo (venda dos bens), podendo ser realizado desde logo 

quando a demora possa acarretar prejuízos à massa falida; e) para a venda dos bens 

arrecadados, a legislação atual estabelecer ordem na modalidade a ser adotada, podendo 

ser vendidos em bloco ou isoladamente considerados por meio de lance oral, proposta 
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fechada ou pregão, sendo o Estado -Juiz que define qual será adotada; f) não haverá 

sucessão de débitos pelo adquirente dos bens do falido vendidos em hasta pública; g) o 

Ministério Público não precisa participar de todas as fases do processo, sendo 

obrigatória sua participação somente quando evidenciado cometimento de crime 

falimentar, desobediência à lei ou quando os atos do processo sejam dissonantes com o 

interesse público. h) surge a figura do administrador judicial que passa substituir o 

síndico, onde o pagamento de sua remuneração passa a constar como crédito 

extraconsursal; i) surge o comitê de credores, passando a Assembléia geral de credores a 

possuir mais funções.  

Desta forma, vemos que Estado , através do texto legislativo objeto do presente 

estudo acaba por interferir na iniciativa privada com o fito de salvaguardar a economia 

nacional, bem como evitar que práticas abusivas possam colocar em risco o equilíbrio 

das relações mercantis, principalmente no abalo das relações creditícias e, via de 

conseqüência, os reflexos oriundos de compromissos não honrados, bem como a saída 

desnecessária do mercado de empresas viáveis e que necessitem do benefício da 

Recuperação implementada pelo novo texto legislativo.  Não podemos desconsiderar o 

fato de que o princípio da preservação da empresa se coaduna como o a atual situação e 

estágio de desenvolvimento da economia nacional. 

  

8.2  UM BREVE ESTUDO DE DIREITO COMPARADO DAS 

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS 

 

Há a necessidade, para o bom desenvolvimento de nosso estudo de passearmos em 

legislações estrangeiras com enfoque falimentar e institutos correlatos de recuperação 

judicial. 
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8.2.1  Direito Falimentar Francês 

 

Na França, a Ordenança de Colbert (1673) foi responsável pela unificação dos 

procedimentos falimentares, introduzindo os resquícios romanos o instituto que muitos 

entendem como sendo a origem da concordata. O comerciante, pois, em razão da 

referida Ordenança, prorrogava seus débitos por até seis meses com a intenção de se 

organizar. A condição exigida para tal benefício era a comprovação de que o estado  de 

crise econômica não havia ocorrido em razão de atos que lhe pudessem ser atribuídos. 

Durante os seis meses do benefício, o comerciante deveria, necessariamente, 

compor com os credores e levar a apreciação do magistrado para homologação, 

situação, neste ponto, semelhante á Recuperação extrajudicial.   

A rigorosidade era uma das características do Código Comercial Francês de 

1807, inclusive com a intervenção do Estado  no sentido de punir severamente falências 

que ocorressem à margem do Estado . Uma das penalidades conhecidas era a imposição 

de trabalhos forçados por até vinte anos, sendo o pagamento integral dos débitos uma 

das condições para cessação da sanção.
173

 

Em 1889, foi introduzido legislação menos severa onde o tribunal analisava de 

forma pormenorizada o comportamento do comerciante para concessão do benefício, 

ainda levando em consideração a boa-fé do comerciante como critério para gozar das 

benesses legais. No caso de insucesso, a falência seria a opção aplicada ao caso, tendo 

sido, nesta época, abolida a pena de morte civil das leis francesas.     
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 CRETELLA NETO, Jose. Nova Lei de falências e recuperação de empresas: Lei 11.101 de 

09.02.2005. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.11-15. 
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            Todavia, foi analisado que o número de pequenas empresas que encerravam suas 

atividades era expressivo, o que levou ao surgimento de novo texto legal, agora em 

1903, reduzindo as exigências para reabilitação dos comerciantes de boa-fé. 

 Atualmente, a França conta com o comitê de reestruturação, que busca auxiliar 

as empresas que passam por dificuldades econômicas financeiras a se soerguerem. O 

Estado  demonstra preocupação no aspecto de acompanhar o processo de recuperação 

evitando demissões desnecessárias, buscando proteger não apenas aspectos meramente 

mercantis, mas sociais. 

 Não é estranho que a França, à exemplo do Brasil, mantenha a preocupação na 

preservação dos organismos empresariais, se verificando pela intervenção do Estado  

como forma de buscar fazer com que o ente mercantil cumpra sua função social. 

 

8.2.2  Direito falimentar em Portugal 

           

Em Portugal, o legislador focou no alcance de alguns objetivos que foram 

necessários à boa implementação da Lei de recuperação de empresas, quais sejam: a) 

preparo técnico dos agentes que estariam diretamente envolvidos com o processo de 

recuperação; b) celeridade no feito falimentar com o escopo de aumentar as chances de 

satisfação dos créditos envolvidos; c) buscar com que os feitos falimentares não sejam 

impetrados após não haver mais patrimônio para honrar com os compromissos 

pendentes da empresa em crise; d) harmonização da lei falimentar com as normas 

laborais; e) que os processos tramitem em foros especializados; f) diminuição da 

atuação do Estado -juiz no processo; g) otimização do processo através de exclusão de 

atos considerados meramente protelatórios; h) reconhecimento do estado  de crise da 

empresa de maneira imediata quando o processo tem como autor o próprio devedor 
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empresário; i) nomeação do administrador da empresa pelos credores; sistema de 

incentivos financeiros ao administrador; j) privilégio de recebimento dos créditos para o 

credor que requerer a insolvência respeitando o limite legal; k) não limitação normativa 

das possibilidades de recuperação da empresa; l) responsabilização do empresário em 

crise e administradores por meio de processo incidental próprio.
174 

 

             5.2.3  Direito Falimentar nos Estado s Unidos 

             

O sistema Falimentar norte-americano, em razão de adotar o País o sistema 

federativo, possui leis de cunho estadual que buscam garantir ao credor o recebimento 

de seus créditos por meio da intervenção estatal sobre patrimônio das empresas.  

            Desde 1978, os Estado s Unidos contam com legislação federal que trata dos 

meios de intervenção estatal focados em dois procedimentos distintos, ambos com a 

finalidade de satisfação de créditos: a) liquidação e; b) reorganização.  

No caso da liquidação, o patrimônio do devedor poderá vir a ser repartido entre 

os credores com a supervisão do “trustee”, figura semelhante ao administrador judicial 

da legislação brasileira que tem a tarefa de venda de bens e pagamento do passivo.  

A Legislação norte-americana, tal qual a brasileira, prevê uma ordem para a 

solução do passivo, não ocorrendo a mesma de forma desorganizada e aleatória. 

No que concerne à reorganização, esta tem como objetivo lógico a 

reestruturação financeira da empresa com o escopo de permanência do organismo 

empresarial no mercado. Neste caso, é o devedor que permanece à frente da 
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administração da empresa. Este entendimento legislativo visa a continuidade dos 

negócios em andamento e diminuição das despesas processuais. 

O magistrado conta com um mecanismo de controle formado pelos próprios 

credores que tem como tarefa averiguar documentos da empresa, assessorar o devedor e 

ajudá-lo a realizar a feitura do plano de Recuperação da empresa.  Geralmente faz parte 

desta “comissão” de credores os maiores devedores da empresa em dificuldade 

econômica.  

É mais flexível a legislação americana na medida em que oferece o prazo de 120 

(cento e vinte dias) para elaboração do plano de recuperação da empresa, com 

possibilidade de dilação de prazo, enquanto que a Lei 11.101/05 concede 

improrrogáveis 60 dias sob pena de decretação da falência.
175

  

            Após aprovação do plano de recuperação pelos credores interessados, o Estado  

ratifica o mesmo, passando o devedor a ter novas obrigações, sendo desconsideradas as 

anteriores à ratificação.
176

  

 Também com a legislação norte-americana, a brasileira guarda estreita ligação. 

Todavia, reconhecemos ser na legislação francesa a fonte que mais se embasou o texto 

pátrio. 

 

9 INTERVENÇÃO DO ESTADO  NO DOMÍNIO ECONÔMICO ATRAVÉS 

DA LEI 11.101/05 
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 Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 

(sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de 

convolação em falência, e deverá conter: 

        I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 

desta Lei, e seu resumo; 

        II – demonstração de sua viabilidade econômica; e 

        III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por 

profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. 
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É reconhecido que o Instituto Empresarial deve ser preservado, sendo 

reconhecida sua importância dentro da economia nacional e a função social exercida 

pela atividade empresária, na medida em que gera empregos, recolhe tributos, 

movimenta a economia e o mercado.  

Acabamos por passar por momento extremamente conturbado na economia 

mundial onde a atualidade e importância do Direito de Recuperação de empresas e 

falência se vê sobressaltado, principalmente pelas tentativas desenvolvidas pelos países 

mais atingidos pela crise mundial (2008) no afã de superar as conseqüências 

evidenciadas. A Ordem econômica nacional pugnava por institutos capazes de minorar 

as crises empresariais, tenham estes fatores exógenos ou endógenos. 

O nosso ordenamento jurídico é composto de maneira básica, por regras e 

princípios. Segundo Paulo Bonavides
177

, o estudo dos princípios deve ser observar as 

três fases que evidenciam a juridicidade dos princípios.  A primeira ressalta os valores 

do direito natural como normatividade insignificante. Já o positivismo se vê 

evidenciado na segunda fase, sendo a lei extremamente valorizada, caindo os princípios 

para fonte subsidiária do direito como forma de complementar os vazios normativos, à 

exemplo do que evidenciamos na lei Introdução ao Código Civil brasileiro. De forma 

clara verificamos a tentativa de superação do movimento positivista legalista e o 

renascimento dos valores e aceitação de sua força normativa.
178

 Assim, há linha 

doutrinária no sentido de enquadrar os princípios como ocupantes do degrau mais 

elevado do sistema hierarquizado normativo.  
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A generalidade imposta pelos princípios faz com que o sistema positivo nacional 

seja eticamente forte onde não haja hierarquização entre princípios. É a situação fática 

que determinará o princípio a ser adotado, devendo o aplicador do direito, no intuito de 

solucionar conflitos ponderar os valores sem descuidar-se da observância do princípio 

da proporcionalidade. Situação diversa é a aplicação das regras onde existe 

obrigatoriedade de sua aplicação no caso concreto a elas submetidas, sendo o conflito 

normativo solucionado por meio de critérios objetivos como hierarquia, cronologia e 

especialidade da norma.
179

  

O fato é que, independentemente da escolha da norma a ser aplicada, haverá 

exclusão de uma para aplicação de outra. Nosso sistema não admite antinomias 

normativas, havendo, no entanto, a possibilidade de soluções antagônicas com relação 

aos princípios. É o caso concreto que determina qual princípio será aplicado. 

Paulo Bonavides, ao estudar o tema, mencionada entendimento de grandes 

doutrinadores, dentre eles Domenico Farias que defende ser os princípios a alma e 

fundamento de outras normas, sendo sua generalidade apenas mais uma de suas 

características, posto que são, ainda, indispensáveis à interpretação e integração das 

normas.
180

  Ainda, Bonavides ressalta posicionamento de Alexy ao diferenciar 

princípios e regras onde defende o fato de que os princípios são normas de 

otimização.
181

  

Desta forma, podemos verificar que os princípios detêm força direcionadora para 

aplicação das normas. A preservação da empresa, enquanto princípio, trouxe ao Direito 
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nacional a necessidade de adequação do sistema legislativo para se atingir a finalidade 

pretendida.  

A Lei de Recuperação de Empresas e falência trás em seu corpo novos 

mecanismos, agora efetivo, com o escopo de proporcionar a permanência da empresa 

viável no mercado. Esta é a grande inovação legal trazida pela Lei 11.101/05, onde o 

Estado , através do Poder judiciário busca resguardar os organismos empresariais do 

desaparecimento em razão de ausência de normas capazes de contribuir de maneira 

efetiva para harmonização da economia nacional.  

Os entes mercantis são responsáveis por uma séria de vantagens sociais, dentre 

elas a geração de empregos, contribuição tributária, movimentação do mercado onde, 

em alguns casos, a relevância local importa impacto econômico de toda uma região. 

  

 6.1 AS RECUPERAÇÕES JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL COMO MEIOS 

EFETIVOS DE SOERGUIMENTO DA EMPRESA 

 

Foram as modificações relevantes no contexto econômico nacional e mundial 

que tornaram evidente o quanto o antigo decreto lei 7661/45 se encontrava obsoleto 

frente as novas práticas mercantis e institucionais, bem como o novo conceito 

econômico. Assim, há muito se fez necessário o surgimento de novo texto legislativo 

com o intuito de adequação da norma à realidade brasileira.  

Neste ponto, evidenciamos que não apenas por ser tema principal de nosso 

estudo, mas, sobretudo pelas modificações significativas, a substituição do Instituto da 

Concordata pela Recuperação de empresas é a mais relevante inovação trazida pela Lei 

11.101/05. 
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A já extinta Concordata buscava a proteção do crédito do devedor empresário 

por meio de benesses como dilação de prazo para pagamento dos credores na busca de 

reestruturar a empresa evitando (concordata preventiva) ou mesmo suspendendo a 

falência (concordata suspensiva). 

A saída do instituto da concordata, onde poucas empresas conseguiam lograr 

êxito em permanecer no mercado, dá lugar a novo Instituto que oferece mais chances de 

recuperação.     

A Lei 11.101/05, mas precisamente em seu artigo 47, evidencia o intuito do 

legislador no sentido de busca a preservação dos organismos empresariais que passem 

por grave crise econômico-financeira.
182

  

Os novos mecanismos de recuperação são ações que possuem real capacidade de 

solucionar o estado  de crise das empresas viáveis. Se antes a concordata não oferecia 

possibilidades legais para superação da crise, onde a dilação de prazo para pagamento 

apresentava-se como única opção, a Lei falimentar atual, em um rol exemplificativo, 

demonstra que hoje as empresas nacionais podem contar com diversas formas de apoio 

Estatal para permanência no mercado.
183
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 Art. 47. 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. 
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 Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, 

dentre outros: 

        I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou 

vincendas; 
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        IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos 
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        VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios 
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A manutenção da empresa no mercado é interesse principal do legislador. O 

empresário detém hoje à sua disposição oportunidade de, ao expor as dificuldades pelas 

quais atravessa sua empresa, juntamente com os credores, buscar alternativa de 

composição viável com àqueles que detêm o crédito por meio de assembléia em 

observância restrita ao estabelecido na Lei 11.101/05, mas especificamente em seu 

artigo 45.
184

 

O intuito do legislador é a busca da satisfação não apenas da empresa em crise 

para que esta volte ao mercado como ente produtivo e capaz de competir, mas, também, 

trazer benefícios para todos os envolvidos, ou seja, credores, empregados, sociedade.  

Todavia, é importante frisar que a Recuperação Judicial é um favor Estatal e, 

como tal, a empresa deve ter potencial econômico para soerguer-se e importância social 

para gozar da possibilidade da intervenção do Estado .
185

  

No Caso da Recuperação extrajudicial, tratada nos artigo 161 e 167 da Lei 

11.101/05, o que averiguamos é a existência da composição de interesses de forma 

prévia à recuperação, fato este que no revogado decreto de 1945 era considerado ato 

falimentar passível de decretação de falência pelo Estado -Juiz. 

                                                                                                                                                                          
        VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou 

convenção coletiva; 

        IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia 

própria ou de terceiro; 

        X – constituição de sociedade de credores; 

        XI – venda parcial dos bens; 

        XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como 

termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos 

de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica; 

        XIII – usufruto da empresa; 

        XIV – administração compartilhada; 

        XV – emissão de valores mobiliários; 

        XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, 

os ativos do devedor. 
184

 Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas 

no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta.             
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A Lei 11.101/05 ao estimular a solução amigável da superação do estado  de 

crise empresarial foca, mais uma vez, no princípio da preservação da empresa. Não há 

formalismo determinado na lei para que o empresário em situação de crise busque seus 

credores no intuito de compor os débitos e resolver a situação de desequilíbrio 

econômico-financeiro. Todavia, o porte da empresa é determinante para a convocação 

da Assembléia geral de credores com o intuito da transparência do procedimento 

compositivo a ser adotado. 

Em caso de os credores anuírem por unanimidade, a homologação pelo Poder 

judiciário será facultativa. Não obstante, o revestimento de formalidade do ato, bem 

como execução futura são elementos que justificam a busca pelo Poder Judicial para a 

homologação do referido acordo são os motivos que justificariam a homologação.
186

 

A homologação obrigatória é tratada no artigo 163 da Lei 11.101/05 quando a 

anuência dos credores ao plano não for por unanimidade. Necessário a concordância de 

pelo menos 3/5 dos credores das espécies abrangidas pelo plano, quais sejam, credores 

com garantias reais, credores com privilégio especial, credores com privilégio geral, 

quirografários e subordinados.  

Na Recuperação judicial, a intervenção do Estado  se encontra na interferência 

no desenvolvimento das atividades da empresa com a diferença clara de que, neste 

procedimento, o empresário solicita tal intervenção.  

Caso a Recuperação seja aceita pelos credores, a partir de então haverá 

fiscalização das atividades da empresa para averiguação do cumprimento do plano 

votado e acatado sob pena de decretação da falência. O Estado  averiguará de perto e 

com a ajuda dos credores o desenrolar das atividades da empresa recuperanda.   
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 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas (Lei 

n. 11.101 de 9-2-2005), 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2005. p. 393 
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6.2 O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A INTERVENÇÃO 

ESTATAL INSCULPIDA NOS ATOS PROCESSUAIS 

 

A Lei falimentar é uma Lei multifacetada. Ou seja, envolve determinações de 

cunho constitucional, penal, trabalhista, dentre outros ramos do Direto. No entanto, 

trata-se, de forma clara, de um caderno processual. É através da Lei 11.101/05 que irá se 

nortear o juiz da vara especializada para processar e acompanhar o soerguimento do 

organismo empresarial em crise.  

Desta forma, é importante evidenciar que a Recuperação Judicial, enquanto 

Instituto previsto normativamente, tem como escopo viabilizar o soerguimento da 

empresa em crise econômico-financeira, com a intenção de manter a fonte produtora de 

empregos, o alcance da função social do organismo empresarial, o atendimento ao 

interesse dos credores, bem como o estímulo a atividade econômica. 

O texto legislativo em questão se preocupa em delinear quais são as pessoas 

afeitas a sua incidência e a maneira pela qual o Estado  irá atuar no sentido de atingir a 

finalidade de retirar da crise econômica financeira aquele que requereu sua tutela. 

Assim, por oportuno, passamos a abordar sistematicamente o Instituto da Recuperação 

Judicial. 

 

6.2.1 Da Legitimidade Ativa e Competência Jurisdicional 

 

A primeira preocupação que o estudioso deve ter ao utilizar a Lei de 

Recuperação de empresas é verificar se é cabível no caso em questão o acionamento do 
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Estado  para solução de crise cujo mercado não foi capaz de solucionar sem tal 

intervenção.  

Já no artigo primeiro da Lei 11.101/05, o Legislador estabelece que a aplicação 

dos Institutos da falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial são restritos ao 

empresário ou sociedade empresária.
187

 Neste ponto, é de suma importância enfatizar 

que somente o empresário regular
188

 poderá valer-se das Recuperações elencadas na Lei 

11.101/05, enquanto que a falência, por representar muito mais uma punição do que 

uma benesse, poderá ser direcionada tanto para empresários regulares quanto para 

aqueles que não realizaram o registro na Junta Comercial. Daí a importância de 

dominarmos o conceito instituído pela Lei 10.406/02 (Código Civil), em seu artigo 966 

da nova definição de empresário, posto que não é apenas a regularidade que determinar 

o seu enquadramento, e sim a maneira profissional e habitual ao circular mercadoria ou 

oferecer serviços visando o lucro. 

Não obstante, apesar de se enquadrar na teoria de empresa, alguns entes são 

expressamente retirados do rol de aplicação da Lei 11.101/05, seja pela sua 

especificidade ou por existirem textos normativos que já regulamentam sua liquidação 

ou intervenção. São eles: empresa pública e empresa de economia mista; Instituição 

financeira pública e privada; cooperativas de crédito; entidade de previdência 

complementar; sociedade operadora de plano de assistência à saúde; sociedade 

seguradora; sociedade de capitalização; e outras que a estas possam ser equiparadas.    

Já o artigo 197 estabelece que a aplicação da Lei 11.101/05 poderá ser aplicada 

as entidades excluídas até que lei específica não regulamente sua liquidação e 

                                                           
187

 Neste aspecto é necessário lembrar que desde 2002 com o novo Código Civil, houve a modificação da 

teoria de atos de comércio pela teoria de empresa, onde é considerado empresário aquele que oferece 

mercadoria e/ou serviços através da organização dos fatores de produção.  
188

 Aquele que possui registro na Junta Comercial do Estado  no qual desenvolve sua atividade 
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soerguimento. Resulta que algumas sociedades são excluídas total e outras parcialmente 

da aplicação da Lei Falimentar vigente.  

O fato é que a especificidade da Lei de Recuperação de Empresas e Falência faz 

com que haja preocupação não apenas com as pessoas que podem utilizar de seus 

Institutos, mas também do juiz competente para processar e julgar o feito, bem como, 

no caso das Recuperações, acompanhar a execução do plano. 

O Artigo 3º da Lei 11.101/05 assim estabelece: “É competente para homologar o 

plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência 

o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que 

tenha sede fora do Brasil”. 

Neste ponto, estamos diante de mais um aspecto onde a peculiaridade da Lei e 

dos envolvidos pede que desconsideremos conceitos anteriormente apreendidos no 

sentido de cavar resultados efetivos dos novos Institutos.  

Caso ficássemos afeitos aos conceitos antiquados, provavelmente 

interpretaríamos “principal estabelecimento” como sendo o indicado no ato constitutivo 

como sede ou matriz da empresa.     

Assim, por principal estabelecimento comercial entende-se não a sede 

estatutária, nem o de maior porte físico.
189

 Para fins falimentares, o principal 

estabelecimento deve ser interpretado como aquele que possui maior volume de 

negócios da empresa, ou seja, o mais importante no aspecto econômico. 

A determinação legal tem objetivo simples de evitar a dilapidação do patrimônio 

da empresa falida ou em recuperação caso os atos processuais tardem, sendo a distância 

entre a comarca que tramita o feito e o estabelecimento comercial principal fator de 

perigo não apenas para os credores, e sim para toda a sociedade.  
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 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Falimentar, 15. Ed. São Paulo: Saraiva. 1993 
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6.2.2 Do Objetivo e Requisitos Da Recuperação Judicial 

 

 É o artigo 47 da Lei 11.101 que conceitua o processo de Recuperação Judicial. 

Vejamos: "Art. 47. 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." 
190

  

O objetivo traçado no texto legislativo depende diretamente de averiguação da 

viabilidade econômica financeira da empresa em crise para que possa o Poder Judiciário 

ajudar o organismo empresarial a superar a crise. Não são todas as empresas que 

merecem recuperação. Há um gasto no processo de recuperação judicial.
191

  

A Recuperação da empresa custa caro, haja vista os interesses envolvidos. Não 

obstante, os credores demonstram interesse direto no processo de recuperação, 

principalmente para reaver seus créditos. A Lei 11.101/05 estabelece regras para 

concessão do benefício em seu artigo 48 quando estabelece que deve o empresário 

exercer as atividades regularmente por pelo menos dois anos, não sendo falido. Ainda, 

coloca um interstício entre a concessão da recuperação judicial de cinco anos.
192

  

                                                           
190

 BRASIL, Lei nº 11.101/2005 
191

 COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit. p. 382 
192

 Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça 

regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, 

cumulativamente: 

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as 

responsabilidades daí decorrentes; 

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; 

III – não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano 

especial de que trata a Seção V deste Capítulo; 

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por 

qualquer dos crimes previstos nesta Lei.  

Parágrafo único. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, 

herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. 
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Desta forma, o Legislador restringe o rol das pessoas que poderão valer-se da 

Recuperação Judicial para permanecer no mercado através da Intervenção do Estado  no 

Domínio Econômico.  

Não é necessário tão somente a regularidade da atividade, mas também 

cumulativamente o ser por pelo menos dois anos. O objetivo do Legislador é evitar que 

empresas adentrem no mercado com o objetivo de, utilizando o benefício estatal, pagar 

a menor o que deve, causando um desequilíbrio no mercado.  

Ainda, exige o legislador que a empresa recuperanda não seja falida. O fato é 

que a empresa falida, desde a decretação da falência tem como um dos efeitos que lhe 

são impostos, a impossibilidade de empresariar até que sejam julgadas extintas por 

sentença transitada em julgado suas obrigações.  Logo, seria mesmo um dissenso a 

existência de tal possibilidade. 

Ademais, devemos ver na Recuperação Judicial um meio de intervenção único e 

que deve ser utilizado de forma embasada e merecedora. A empresa em crise não pode 

valer-se a seu bel prazer do Instituto de maneira constante. A lei é cristalina ao 

estabelecer o mínimo de cinco anos entre uma recuperação e outra como forma de evitar 

a banalização desta forma de intervenção Estatal. 

  Os objetivos, igualmente, estão bem delineados através do cumprimento da 

função social da empresa por meio do atendimento do interesse dos credores, 

manutenção dos postos de trabalho com a preservação da empresa em crise. 

Não podemos esquecer a viabilidade da empresa. O acionamento da atuação do 

estado  sem que a empresa possua reais possibilidades de soerguimento é tornar a 

Recuperação Judicial em mecanismo inócuo. Logo, evidenciar que a empresa é 

solvente, apesar da crise que atravessar é fator primordial ao sucesso da Intervenção.  
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6.2.3 Da Documentação que deve acompanhar o Pedido de 

Recuperação Judicial 

 

Uma vez preenchido os requisitos trazidos no artigo 48 da Lei de Recuperação 

de empresas e falências, bem como o do artigo 51, que diz respeito à documentação que 

deve acompanhar o pedido de recuperação, o legislador inovou ao requerer que o 

empresário em crise explicite as causas da crise.  

São documentos solicitados pela 11.101/05 para requerimento da Recuperação 

judicial: a) demonstrações contábeis; b) relação de credores; comprovação de 

regularidade; c) relação do patrimônio dos sócios; d) extratos das contas bancárias; e) 

certidão dos cartórios de protesto; e f) relação dos processos que tramitam no poder 

judiciário. 

Pela documentação exigida para solicitação da Intervenção do Estado  para 

soerguimento da Empresa, verificamos que não há possibilidade de requerimento 

realizado por credor, ao contrário do que acontece na falência. Na Recuperação, apenas 

o próprio organismo empresarial poderá solicitar que o Estado  lhe conceda a 

possibilidade de valer-se dos mecanismos trazidos na Lei de Recuperação.  

Isto ocorre em razão da necessidade de comprovar a viabilidade da empresa 

recuperanda, evitando que o Estado  mova todo seu aparelhamento no intuito de 

soerguer empresa que não tem condições financeiras de permanecer no mercado.  

 

6.2.4 Do Plano de Recuperação Judicial 

 

Para o deferimento da Recuperação judicial, se faz necessária a apresentação de 

um plano de recuperação aprovação pela Assembléia geral de credores, bem como 
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cumprimento integral do que haja sido acordado.  O plano deve trazer instrumentos 

capazes de superar a crise evidenciada, dando chance aos credores de opinar, 

incentivando-os a colaborar no soerguimento empresarial. 

Esta possibilidade de participação do credor nos rumos da empresa que solicitou 

a Recuperação Judicial é tratada no artigo 56 da Lei Falimentar e trás como possível a 

objeção do credor ao plano. Nesta hipótese, o magistrado deverá convocar a assembléia 

geral de credores que deverá se reunir para deliberar sobre o plano que, caso venha a ser 

rejeitado, importa decretação de falência pelo magistrado.     

É evidente que a decretação da falência durante o requerimento de Recuperação 

judicial não é situação esperada pelo organismo empresarial em crise. Não obstante, a 

disposição legal serve para demonstrar, mais uma vez, que o plano de recuperação deve 

ser claro, objetivo e conter direcionamentos que efetivamente busquem a recuperação da 

empresa.  

Com relação aos meios de recuperação da empresa trazidos na 11.101/05 e que 

poderão ser trazidos no Plano de Recuperação Judicial, já mencionados em linhas 

anteriores do nosso estudo, salientamos, mais uma vez que o legislador não esgota as 

possibilidades, sendo o rol meramente exemplificativo, devendo o empresário, antes 

mesmo de requerer o benefício, averiguar aquele que melhor se adéqüe a situação de 

sua empresa.
193

 

A intervenção do Estado  se torna evidente igualmente ao rol de restrições 

impostas ao empresário. Inicialmente, fica o mesmo impedido de alienar ou mesmo 

onerar o patrimônio da empresa dentro do período em que esteja cumprindo o plano de 

Recuperação. 
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O início desta restrição se dá desde a solicitação da recuperação pelo devedor. O 

intuito do Estado , neste caso, é impedir que o devedor se utilize de recuperação Judicial 

para dilapidar o patrimônio da empresa antes da falência. 

Ainda, o empresário em recuperação deverá identificar-se em todos os seus atos 

com o termo “em recuperação” para que terceiros que venham a transacionar com a 

empresa não arguam posteriormente que desconheciam tal situação. O artigo 69 é claro 

ao preceituar "Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito 

ao procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida, após o nome empresarial 

a expressão „em Recuperação Judicial‟, condição que também deverá ser comunicado 

ao órgão competente do Registro do Comércio pelo Juiz". 

Desta forma, vemos que os atos da atividade empresária ficarão diretamente 

relacionados ao plano de recuperação judicial, devendo o empresário recuperando se 

comportar e executar apenas os atos que lhe são conferidos pelo plano, tendo fim, pelo 

menos enquanto durar o processo de recuperação, a liberdade sem freios da iniciativa 

privada.  

É inquestionável que a iniciativa privada, por meio da atuação estatal e 

determinação legal sofre abalo em sua liberdade em razão desta forma de intervenção 

sui generis. 

O fato é que a empresa deve seguir a risca o determinado no plano que 

eventualmente tenha sido aprovado pelos credores. A principal e mais drástica 

conseqüência pela desobediência ao plano de recuperação é a convolação em falência, 

onde ainda mais dura é a maneira pela qual o Estado  intervém na empresa. 

 

 6.2.5 Dos meios de Recuperação Judicial  
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Em um comparativo com o revogado decreto de 1945, vemos que o legislador 

implementou a possibilidade real de recuperação das empresas que atravessam grave 

crise econômica financeira. O fato é que, quando da vigência de decreto lei 7.661/45, 

não vislumbrávamos possibilidades reais de soerguimento em razão das parcas atitudes 

que poderiam ser adotadas com a finalidade de permanência no mercado.  

Atualmente, verificamos a preocupação em reconhecer que cada crise é  distinta 

da outra, onde a solução encontrada pela recuperação de determinada empresa pode não 

ser a mais adequada para outra. Desta forma, o legislador pátrio introduziu, de maneira 

exemplificativa, diversos meios de recuperação judicial.  

Dependendo da gravidade da crise econômica pela a qual atravessa a empresa 

em dificuldades pecuniárias, vemos que o novo Instituto de Recuperação busca oferecer 

ao empresário recuperando a real possibilidade de permanecer no mercado com a ajuda 

do Estado . 

Na verdade, estamos a falar de soluções assistidas e monitoradas pelo Estado  no 

afã de cumprir a função social da empresa e cumprimento dos princípios constitucionais 

basilares. Ao permitir que uma empresa utilize o Instituto introduzido pela Lei 

11.101/05, o Estado -Juiz retira parte da liberdade que dantes possuía a iniciativa 

privada em seus atos em uma clara intervenção.  

Não poderíamos deixar de abordar os diversos meios de Recuperação Judicial 

permitidas pela Lei de Recuperação de empresas e falências em seu artigo 50, 

lembrando, por oportuno, que, em razão da peculiaridade de cada empresa em crise, 

mais de um dos meios sugeridos, ou mesmo algum que eventualmente não seja listado 

pelo legislador podem ser utilizados.  
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 6.2.5.1 Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das 

obrigações vencidas ou vincendas 

 

 

Dentre os meios de recuperação de empresas trazidas pela Lei 11.101/05, a 

concessão de prazos e condições especiais para cumprimento das obrigações é a que 

menos rompe com a extinta concordata preventiva. 

Esta forma de recuperação consiste no abatimento do montante da dívida e/ou 

dilação do prazo para realização dos pagamentos de débitos existentes à data do pedido 

de Recuperação Judicial. Neste caso, vemos que é concedido ao empresário em crise a 

possibilidade de obter recursos em caixa com um maior prazo na medida em que 

poderá, nesta situação, buscar medidas junto a outros credores para negociações, 

enquanto a nova data da obrigação é lançada para período posterior. 

Já observávamos Institutos parecidos quando do Decreto Lei de 1945, com a 

concordata remissória (remissão parcial das obrigações) e a concordata dilatória 

(prorrogação do prazo para realização do pagamento das obrigações). 

É necessário um estudo da situação da empresa em recuperação para poder 

auferir se apenas tais medidas seriam necessárias para seu soerguimento ou se deveria 

ser aplicado concomitantemente a esta possibilidade outro meio de recuperação do ente 

mercantil.  

  

 6.2.5.2.   Transformação societária 

 

Não acreditamos que uma transformação societária por si só é suficiente para 

recuperação de um organismo empresarial em crise. No caso de cisão, fusão, 
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incorporação da empresa, vemos a necessidade de inclusão de plano econômico com 

condições reais de recuperação da empresa. 

O fato é que o empresário em crise, ao apresentar seu plano de Recuperação 

Judicial que englobe a intenção de, por exemplo, realizar um fusão com outra empresa, 

deverá demonstrar que tal medida virá aliada à outras suficientes para retirar-lhe da 

situação de crise econômica financeira, como, por exemplo, aumento de capital social.  

 

 6.2.5.3. Alteração do Controle societário e Substituição total ou parcial 

dos administradores da empresa devedora 

 

Tal qual o item anterior, a medida de alterar o controle societário da empresa em 

crise, por si só, não é capaz de reestruturar e soerguer um organismo mercantil em 

dificuldades. O fato é que a alteração do controle societário, seja ele parcial ou total, 

deve trazer medidas com o intuito de revitalizar a empresa, sob pena de não lograr êxito 

toda movimentação em torno da Recuperação Judicial. 

O Estado, através de sua prestação jurisdicional, deverá, ao analisar o plano de 

Recuperação apresentado pela empresa em crise, analisar detidamente todos os pontos e 

medidas que serão adotadas na execução proposta, verificando a viabilidade não 

somente da empresa, mas, sobretudo a possibilidade real de alcançar o objetivo 

pretendido. 

Evidente que os credores terão fundamental participação nesta análise, mas, é o 

Estado  que decide se concederá ao empresário em dificuldades a possibilidade de 

soerguesse.   

Já a substituição de parte ou totalidade dos administradores da empresa se faz 

quase que necessário em qualquer processo de Recuperação, afinal, até o momento de 
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crise, era aquele (s) administrador (es) que estavam a direcionar os rumos da empresa, 

culminando, por evidente, em uma crise cuja superação depende de benesse do Estado .  

O Administrador da empresa em crise, salvo situações onde as dificuldades são 

atribuídas a fatores macroeconômicos, deveria ter tido a capacidade de identificar e 

superar as dificuldades evidenciadas, tomando atitudes mesmo drásticas, como por 

exemplo, corte de pessoal.  

Não obstante, enfatizamos que a simples mudança de administração da empresa 

não é suficiente para superação de uma crise. O novo administrador deve optar por 

implementar ações no afã de efetivamente soerguer a empresa.  

 

 6.2.5.4. Aumento do Capital Social 

 

Problemas econômicos, em sua grande maioria, se resolve com o ingresso de 

recursos financeiros. Esta medida propicia o empresário a enfrentar o mercado com 

meios competitivos, podendo valer-se de técnicas de denotam gastos no afã de 

permanecer em sua atividade mercantil contornando o aspecto de crise, podendo saldar 

débito, remir juros, sanar o passivo e evitar juros bancários aumento, assim, o fluxo de 

caixa. 

Ocorre que esta nova quantia pecuniária, para que não haja a majoração de risco 

para empresa, deve vir por meio do aumento do capital social, sendo esta a forma que 

maior probabilidade de sucesso se apresenta ao ente empresarial, uma vez que é o 

investidor quem assume o risco do insucesso. Caso contrário, poderíamos está a falar do 

aumento do grau de endividamento da empresa em recuperação. 

Apesar de se configurar o meio mais eficaz de recuperação de empresa em crise, 

o aumento do capital social é, também, aquele que provavelmente é mais difícil de 
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ocorrer. Investir em uma empresa que passa por problemas econômicos financeiros 

sérios, a ponto de ser necessário solicitar a intervenção do Estado  é risco que a maioria 

dos investidores não está apta a correr, seja por segurança de seu patrimônio ou pequena 

visão do retorno em longo prazo.  

 6.2.5.5. Trespasse ou arrendamento do estabelecimento em crise 

 

Ao requerer ao Estado  que lhe conceda a possibilidade de utilizar os meios de 

Recuperação Judicial insculpida na Lei 11.101/05, a empresa em crise econômica 

financeira necessita, aos olhos dos credores e da sociedade, demonstrar que traçar 

caminhos que efetivamente venha a assegurar o cumprimento das obrigações assumidas. 

A mudança da titularidade da empresa, importa, muitas vezes o melhor 

mecanismo para devolver a credibilidade da sociedade empresária recuperanda. Esta 

confiança repousa no fato de que o novo proprietário da empresa em crise possa dar à 

sociedade e aos credores a impressão de que possui meios e recursos para melhor gerir 

aquele organismo empresarial em crise. 

Em qualquer atividade empresária, a credibilidade importa fator primordial para 

desenvoltura da atividade fim. O repasse do estabelecimento para pessoas ou sociedades 

empresárias que detenham da sociedade certo grau de confiança pode influenciar, e 

muito, no sucesso da Recuperação Judicial.  

 

 6.2.5.6. Redução salarial, compensação de horários e redução de jornada 

dos trabalhadores da empresa em crise 

 

Quando estamos diante de crise econômico-financeira que tenha como fator 

principal de existência o passivo trabalhista, é permitido, por meio de acordo coletivo 
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não apenas a redução da jornada de trabalho, mas, também do próprio salário através de 

autorização por meio do plano de Recuperação Judicial.  

A finalidade, neste caso, é possibilitar a empresa sanar seus débitos reduzindo 

seus custos. Seria a parcela de contribuição dos empregados para mantença de seus 

próprios empregos.  

Tal medida não pode ser aplicada de forma irresponsável e deliberada, haja vista 

todos os mecanismos que norteiam o direito laboral, sobretudo seus princípios. Não 

somente os Órgãos da Recuperação deve aceitá-lo durante a tramitação do processo de 

Recuperação Judicial, como, também, os empregados atingidos pela ação devidamente 

assistidos pelo sindicato da categoria. 

A negociação individualizada do passivo trabalhista feita sem seguir os 

parâmetros mencionados pode acarretar a ineficácia da medida, e, por conseguinte, 

inviabilização da Recuperação da empresa em crise, posto que não solucionará a 

situação do passivo trabalhista. 

 

 6.2.5.7. Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo 

 

A dação em pagamento consiste na aceitação de um ou vários credores 

aceitarem em receber, para solucionar obrigação pecuniária um bem diverso do que fora 

acordado na obrigação originária. Tal Instituto pode ser utilizado como meio de 

recuperação pela sociedade empresária que enfrente problema financeiro, sobretudo 

iliquidez (inexistência de dinheiro em caixa).  

O fato é que a viabilidade da empresa para que esta se submeta à Recuperação 

Judicial e não falência decorre da análise e averiguação de que seu ativo é maior que seu 
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passivo. O fato de não possuir valores disponíveis em caixa não importa a não 

existência de bens com valor suficiente para saldar os débitos.   

Ainda, a Lei 11.101/05 coloca a novação como mecanismo capaz de ajudar a 

empresa a solução a situação dificultosa que atravessa. A novação consiste na 

substituição de obrigações existentes por outras novas.  

Tanto a novação quanto a dação em pagamento, utilizadas sem 

contextualizarem-se em um plano de Recuperação Judicial não possuem força para 

reverter a crise empresária, sendo, no entanto, bons instrumentos para se agregar aos 

mecanismos de recuperação e possibilidades surgidas no processo de Recuperação. 

  

 6.2.5.8. Venda Parcial dos Bens 

A obtenção de recursos financeiros pode vir a ser realizada com a venda de parte 

do patrimônio da empresa em crise. Tal medida, antes de configurar a dilapidação 

patrimonial, decorre de justificação elaborada no plano de Recuperação Judicial, sendo 

certo que a venda de parte do ativo não pode recair sobre máquinas ou equipamentos 

necessários ao desenvolvimento da atividade da empresa.  

Não podemos desconsiderar o fato de que a empresa que atravessa uma 

Recuperação é um ente que tem como pretensão a continuidade de seus negócios, não 

lhe sendo razoável qualquer medida que possa prejudicar sua produção ou atividade de 

qualquer forma.  

Com a alienação de bens da empresa em recuperação, poderemos está diante de 

meios que possibilitem a competitividade deste organismo mercantil, uma vez que, é 

justamente a escassez de recursos financeiros que deflagra o estado  de crise que deu 

origem à solicitação de apoio do Poder Judiciário com o fito de permitir sua 

continuidade. 
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 6.2.5.9. Emissão de valores mobiliários 

   

No caso das sociedades empresárias que se revestem como Anônimas, ou seja, 

possuem o capital social divididos em ações, o legislador pátrio incluiu como sugestão 

de meio de Recuperação que poderá ser empregado pela empresa em processo 

recuperatório, a emissão de valores mobiliários. 

 A medida configura-se em tentativa de captação de recursos através de emissão 

de ações que podem ser lançadas no mercado de capitais após atendimento de requisitos 

legais. Este tipo de solução enfrenta o mesmo problema que a inclusão de novo sócio 

em empresa que atravessa crise financeira, posto que o investidor tem de deixar de lado 

as barreiras da incerteza  agravada pela já complicada situação da empresa e subscrever 

as referidas ações.   

Conforme tratado alhures em linhas pretéritas, o organismo empresarial consiste 

em algo dinâmico, inserido em determinada sociedade, da qual recebe suas influências, 

sendo  fonte geradora de empregos, de recolhimento de tributos e movimentação 

econômica.  

Desta feita, concluímos que os entes mercantis desempenham função primordial 

ao equilibro econômico de determinado País. A questão da geração de emprego, 

indiscutivelmente, deve ser Merece destaque, inclusive, a importância da geração de 

empregos advindo das atividades empresárias, com seu relevante papel social, 

contribuindo para a satisfação das necessidades dos administrados. Não á à toa que o 

estado  se preocupa com a manutenção das empresas no mercado de forma sadia, posto 

que a satisfação social diminui as tensões dos cidadãos. 
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Justamente por tal contribuição, vemos que são impingidas a certas empresas 

caráter público ou de interesse público, justificando a continuidade de sua atividade, 

chegando ao cerne da teoria de empresa que reconhece suas responsabilidades perante a 

sociedade
194

. Podemos afirmar que a empresa é um bem da sociedade. 

O princípio da função social que rege as empresas tem continuidade no princípio 

da preservação da empresa, onde verificamos a continuidade do organismo mercantil 

com valores que devem ser protegidos , com o reconhecimento da necessidade da 

retirada de empresas prejudiciais do mercado. 
195

 

Neste raciocínio, quando a empresa passa os limites da lei, abandona a 

observância de sua função social, e entra no aspecto da responsabilidade social. O 

lógico é que, em função da importância social da empresa, o Estado  deve valer-se de 

todos os meios para preservar sua saúde financeira. 

Podemos afirmar que o desenvolvimento social está diretamente relacionado ao 

aspecto de fortalecimento da economia, devendo se buscar a manutenção de circulação 

de riquezas. 

A Lei 11.101/05 propõe muito mais do que apenas a repactuação de débitos, 

conforme valorizava a Lei falimentar anterior. Agora, vemos que o Estado  teve a 

preocupação de solucionar as causas que tenham contribuído para a crise econômica 

financeira na qual se encontra a empresa. 

A liquidação de uma empresa só é meio utilizado em empresas sem viabilidade 

econômica. Ainda assim, verificamos busca de soluções que visam otimizar a realização 

                                                           
194

 FRONTINI, Paulo Salvador. O caso da falência da Sanderson e as tendências atuais do Direito 

Falimentar. RDM 15/247. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974. p. 246 
195

 MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. São Paulo: Atlas, 2005. p.416 
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de seus ativos bem como soerguimento do agente econômico em dificuldades no afã de 

que a sociedade venha a contar com ente de tal importância.  

 

 



 

 

125 

10 CONCLUSÃO 

 

É inevitável se reconhecer que o estado exerce papel fundamental nas atividades 

econômicas. Não obstante, em um sistema jurídico onde averiguamos a existência da 

livre concorrência dentre os princípios norteadores da ordem econômica, é questionável 

se os limites de intervenção estatal no domínio econômico privado.  

Enquanto responsável pela harmonização das relações humanas, o estado se 

aproxima do domínio econômico, posto tal responsabilidade se encontrar relacionado 

diretamente ao desenvolvimento nacional.  

Ao analisarmos a ordem econômica vigente, observamos ser esta baseada na 

livre iniciativa e a valorização do trabalho humano. Todavia, de maneira mais discreta, 

vemos a proteção de certas categorias em razão práticas nocivas à harmonia do sistema 

econômico. 

Através dos postulados insculpidos no capítulo que trata da Ordem econômica, o 

legislador constituinte coloca o estado como agente regulador, tendo este que elaborar 

normas para reprimir atos prejudiciais à iniciativa privada.  

Verificamos, no decorrer de nosso estudo, que por intervenção estatal no 

domínio econômico podemos considerar qualquer ato que tenha como objetivo a 

restrição da iniciativa privada em qualquer área com o escopo de assegurar o benefício 

social.  

Assim, vemos que desde 2005, com o advento da lei de recuperação de empresas 

em falências, o estado passa a intervir nas sociedades empresárias inicialmente pelo 

poder legislativo e, em um segundo momento, através do poder judiciário.  
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Todavia, para que chegássemos que à certeza desta intervenção, foi necessário 

entendermos os conceitos de atividade econômica e maneira com a qual o direito 

abraçou as ciências econômicas, aceitando a interligação por fatores diversos.  

Podemos mesmo mencionar que a intervenção do estado na empresa em crise é a 

resposta política solicitada ao caso concreto. 

A Lei 11.101/05 é um marco no direito pátrio. Na legislação em comento a 

reorganização da empresa é objetivo pretendido, mantendo a fonte produtora de 

empregos, resguardando a função social e a atividade econômica.  

O que evidenciamos no decorrer de nossos estudos foi uma evolução na 

execução coletiva com a humanização das penas ao devedor cuja penalidade atualmente 

recai em seu patrimônio saindo da punição pessoal. Sem dúvida, o processo de 

Recuperação judicial implementada pela lei de recuperação de empresas e falências 

sanou a necessidade existente dos entes empresariais para continuidade de suas 

atividades quando em crise econômica financeira grave.  

Constatamos que a Lei de Recuperação de Empresas recupera empresas viáveis, 

ficando claro que o desaparecimento desses organismos mercantis trás a toda 

coletividade uma série de conseqüências danosas. 

Não estamos a tratar de simples fracionamento de débito. Falamos de uma série 

de atos normatizados pelo estado com o fito de reestruturação das empresas. É fixado 

uma dicotomia no sentido de identificar empresas viáveis e inviáveis para direcionar a 

quem a Lei 11.101/05 é direcionada em seu Instituto de Recuperação. 

O estado possibilita por meio da lei em estudo que empresas que atendam aos 

requisitos estabelecidos possam usufruir dos novos mecanismos para seu soerguimento, 

permanecendo no mercado.  
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A crise de uma empresa significa uma série de efeitos não desejados como o 

término de postos de trabalho, diminuição de recolhimento tributário, além de sérios 

problemas para a economia local, regional ou nacional, dependendo do porte da 

empresa em crise. Assim, a intervenção do Estado  é imprescindível quando da crise 

evidenciada. 

O Estado  intervém quando da feitura da lei e quando de sua aplicação. O fato é 

que os mecanismos trazidos na Lei 11.101/05 são, de uma primeira visão, extremamente 

agressivos, posto que durante muito tempo trabalhando em torno de um Estado  liberal 

onde a intervenção do Estado  era algo raro, adotando mesmo a idéia do Estado  

mínimo. 

Não há que se descuidar o Estado  de sua funções, uma vez que abandonar à 

sorte do mercado empresa viável que atravessa crise econômico-financeira afeta pelas 

soluções mercadológicas é negar sua própria função. 

A harmonização econômica e a proteção dada pelo texto constitucional aos 

princípios informadores da Ordem econômica e social fazem com que a intervenção na 

empresa em crise seja necessária na medida em que relaciona os legitimados a gozar das 

benesses legislativas introduzidas em 2005.  

Atualmente contamos com meios efetivos para evitar a falência do ente 

mercantil, contrariamente ao extinto Instituto da Concordata que não possuía 

efetividade, muito mais representando uma fase que antecedia à falência. 

Desta forma, o Estado  saiu da posição que antes ocupava e passou a 

efetivamente cuidar da empresa que apresentasse traços de desorganização e precisasse 

reestruturar-se. Desde o patrimônio da empresa até a fiscalização da execução do plano 

de Recuperação Judicial, o Estado  atua no afã de não deixar sair do mercado empresa 

viável. 
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A recuperação de empresas dotadas de viabilidade é um preço que a sociedade 

está disposta a pagar. Necessário conjugar a necessidade privada empresarial de atuar de 

maneira globalizada e saudável com a proteção de interesses coletivos do Estado . Para 

este fim, é necessário que mecanismos falimentares sejam colocados em prática para 

retirada do mercado de empresas cuja recuperação não é possível e crescimento de 

oportunidades para àquelas cuja viabilidade seja evidenciada, sendo a hermenêutica da 

Lei 11.101/05 em consonância com as necessidades contemporâneas a melhor maneira 

de alcançarmos este objetivo. 
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  ANEXO I 

 

DECRETO-LEI Nº 7.661, DE 21 DE JUNHO DE 1945. 

(Revogado pela Lei nº 11.101, de 2005)  

        O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da 

Constituição, decreta: 

LEI DE FALÊNCIAS 

TÍTULO I 

Da caracterização e declaração da falência 

SECÇÃO PRIMEIRA 

Da caracterização da falência 

        Art. 1º Considera-se falido o comerciante que, sem relevante razão de direito, não 

paga no vencimento obrigação líquida, constante de título que legitime a ação executiva.  

        § 1.º Torna-se líquida, legitimando a falência, a obrigação provada por conta 

extraída dos livros comerciais e verificada, judicialmente, nas seguintes condições:  

        I - a verificação será requerida pelo credor ao juiz competente para declarar 

falência do devedor (art. 7º) e far-se-á nos livros de um ou de outro, por dois peritos 

nomeados pelo juiz, expedindo-se precatória quando os livros forem de credor 

domiciliado em comarca diversa;  

        II - se o credor requerer a verificação da conta nos próprios livros, estes deverão 

achar-se revestidos das formalidades legais intrínsecas e extrínsecas e a conta 

comprovada nos têrmos do art. 23, nº 2, do Código Comercial; se nos livros do devedor, 

será êste citado para, em dia e hora marcados, exibí-los em juízo, na forma do disposto 

no art. 19, primeira alínea, do Código Comercial;  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%207.661-1945?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art200
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L0556-1850.htm#art23ii
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        III - a recusa de exibição ou a irregularidade dos livros provam contra o devedor, 

salvo a sua destruição ou perda em virtude de fôrça maior;  

        IV - os peritos apresentarão os laudos dentro de três dias e, julgado por sentença o 

exame, os respectivos autos serão entregues ao requerente, independentemente de 

traslado, não cabendo dessa sentença recurso algum;  

        V - as contas assim verificadas consideram-se vencidas desde a data da sentença 

que julgou o exame.  

        § 2º Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que não se 

possam na mesma reclamar.  

        § 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se obrigação líquida, legitimando o 

pedido de falência, a constante dos títulos executivos extrajudiciais mencionados no art. 

15 da Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968. (Incluído pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977) 

        Art. 2º Caracteriza-se, também, a falência, se o comerciante:  

        I - executado, não paga, não deposita a importância, ou não nomeia bens à penhora, 

dentro do prazo legal;  

        II - procede a liquidação precipitada, ou lança mão de meios ruinosos ou 

fraudulentos para realizar pagamentos;  

        III - convoca credores e lhes propõe dilação, remissão de créditos ou cessão de 

bens;  

        IV - realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o fito de retardar 

pagamentos ou fraudar credores, negócios simulado, ou alienação de parte ou da 

totalidade do seu ativo a terceiro, credor ou não;  

        V - transfere a terceiro o seu estabelecimento sem o consentimento de todos os 

credores, salvo se ficar com bens suficientes para solver o seu passivo;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L5474.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L5474.htm#art15
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        VI - dá garantia real a algum credor sem ficar com bens livres e desembaraçados 

equivalentes às suas dívidas, ou tenta essa prática, revelada a intenção por atos 

inequívocos;  

        VII - ausenta-se sem deixar representante para administrar o negócio, habilitado 

com recursos suficientes para pagar os credores; abandona o estabelecimento; oculta-se 

ou tenta ocultar-se, deixando furtivamente o seu domicílio.  

        Parágrafo único. Consideram-se praticados pelas sociedades os atos dessa natureza 

provenientes de seus diretores, gerentes ou liquidantes.  

        Art. 3° Pode ser declarada a falência:  

        I - do espólio do devedor comerciante;  

        II - do menor, com mais de dezoito anos, que mantém estabelecimento comercial, 

com economia própria;  

        III - da mulher casada que, sem autorização do marido, exerce o comércio, por 

mais de seis meses, fora do lar conjugal;  

        IV - dos que, embora expressamente proibidos, exercem o comércio.  

        Art. 4° A falência não será declarada, se a pessoa contra quem fôr requerida, 

provar:  

        I - falsidade do título da obrigação;  

        II - prescrição;  

        III - nulidade da obrigação ou do título respectivo;  

        IV - pagamento da dívida, embora depois do protesto do título, mas antes da 

requerida a falência;  

        V - requerimento de concordata preventiva anterior à citação;  

        VI - depósito judicial oportunamente feito;  
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        VII - cessação do exercício do comércio há mais de dois anos, por documento hábil 

do registro de comércio o qual não prevalecerá contra a prova de exercício posterior ao 

ato registrado;  

        VIII - qualquer motivo que extinga ou suspenda o cumprimento da obrigação, ou 

exclua o devedor do processo da falência.  

        1° Se requerida com fundamento em protesto levado a efeito por terceiro, a 

falência não será declarada, desde que o devedor prove que podia ser oposta ao 

requerimento do autor do protesto qualquer das defesas dêste artigo.  

        2° Não será declarada a falência da sociedade anônima depois de liquidado e 

partilhado o seu ativo, e do espólio depois de um ano da morte do devedor.  

        Art. 5° Os sócios solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações sociais 

não são atingidos pela falência da sociedade, mas ficam sujeitos aos demais efeitos 

jurídicos que a sentença declaratória produza em relação à sociedade falida. Aos 

mesmos sócios, na falta de disposição especial desta lei, são extensivos todos os direitos 

e, sob as mesmas penas, tôdas as obrigações que cabem ao devedor ou falido.  

        Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao sócio de responsabilidade 

solidária que há menos de dois anos se tenha despedido da sociedade, no caso de não 

terem sido solvidas, até a data da declaração da falência, as obrigações sociais existentes 

ao tempo da retirada. Não prevalecerá o preceito, se os credores tiverem consentido 

expressamente na retirada, feito novação, ou continuado a negociar com a sociedade, 

sob a mesma ou nova firma.  

        Art. 6° A responsabilidade solidária dos diretores das sociedades anônimas e dos 

gerentes das sociedades por cotas de responsabilidade limitada, estabelecida nas 

respectivas leis; a dos sócios comanditários (Código Comercial, art. 314), e a do sócio 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L0556-1850.htm#art314
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oculto (Código Comercial, art. 305), serão apuradas, e tornar-se-ão efetivas, mediante 

processo ordinário, no juízo da falência, aplicando-se ao caso o disposto no art. 50, § 1°.  

        Parágrafo único. O juiz, a requerimento do síndico, pode ordenar o sequestro de 

bens que bastem para efetivar a responsabilidade. 

SEÇÃO SEGUNDA 

Da declaração judicial da falência 

        Art. 7° É competente para declarar a falência o juiz em cuja jurisdição o devedor 

tem o seu principal estabelecimento ou casa filial de outra situada fora do Brasil.  

        1° A falência dos comerciantes ambulantes e empresários de espetáculos públicos 

pode ser declarada pelo juiz do lugar onde sejam encontrados.  

        2º O juízo da falência é indivisível e competente para tôdas as ações e reclamações 

sôbre bens, interêsses e negócios da massa falida, as quais serão processadas na forma 

determinada nesta lei. 

        3º Não prevalecerá o disposto no parágrafo anterior para as ações, não reguladas 

nesta lei, em que a massa falida seja autora ou litisconsorte.  

        Art. 8º O comerciante que, sem relevante razão de direito, não pagar no 

vencimento obrigação líquida, deve, dentro de trinta dias, requerer ao juiz a declaração 

da falência, expondo as causas desta e o estado  dos seus negócios, e juntando ao 

requerimento:  

        I - o balanço do ativo e passivo com a indicação e a avaliação aproximada de todos 

os bens, excluídas as dívidas ativas prescritas;  

        II - a relação nominal dos credores comerciais e civis, com a indicação do 

domicílio de cada um, importância e natureza dos respectivos créditos;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L0556-1850.htm#art305
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        III - o contrato social, ou, não havendo, a indicação de todos os sócios, suas 

qualidades e domicílios, ou os estatutos em vigor, mesmo impressos, da sociedade 

anônima.  

        1º Tratando-se de sociedade em nome coletivo, de capital e indústria, em 

comandita simples, ou por cotas de responsabilidade limitada, o requerimento pode ser 

assinado por todos os sócios, pelos que gerem a sociedade ou têm o direito de usar a 

firma, ou pelo liquidante. Os sócios que não assinem o requerimento, podem opor-se à 

declaração da falência e usar dos recursos admitidos nesta lei.  

        2º Tratando-se de sociedade por ações, o requerimento deve ser assinado pelos 

seus representantes legais.  

        3º O devedor apresentará, com o requerimento, os seus livros obrigatórios, os quais 

permanecerão em cartório para serem entregues ao síndico, logo após o compromisso 

dêste.  

        4º No seu despacho, o juiz mencionará a hora em que recebeu o requerimento e, no 

mesmo ato, assinará os têrmos de encerramento dos livros obrigatórios, lavrados pelo 

escrivão.  

        Art. 9º A falência pode também ser requerida:  

        I - pelo cônjuge sobrevivente, pelos herdeiros do devedor ou pelo inventariante, 

nos casos dos arts. 1º e 2º, nº I;  

        II - pelo sócio, ainda que comanditário, exibindo o contrato social, e pelo acionista 

da sociedade por ações, apresentando as suas ações;  

        III - pelo credor, exibindo título do seu crédito, ainda que não vencido, observadas, 

conforme o caso, as seguintes condições:  

        a) credor comerciante, com domicílio no Brasil, se provar ter firma inscrita, ou 

contrato ou estatutos arquivados no registro de comércio;  
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        b) o credor com garantia real se a renunciar ou, querendo mantê-la, se provar que 

os bens não chegam para a solução do seu crédito; esta prova será feita por exame 

pericial, na forma da lei processual, em processo preparatório anterior ao pedido de 

falência se êste se fundar no artigo 1º, ou no prazo do artigo 12 se o pedido tiver por 

fundamento o art. 2º;  

        c) o credor que não tiver domicílio no Brasil, se prestar caução às custas e ao 

pagamento da indenização de que trata o art. 20.  

        Art. 10. Os títulos não sujeitos a protesto obrigatório devem ser protestado s, para o 

fim da presente lei, nos cartórios de protesto de letras e títulos, onde haverá um livro 

especial para o seu registro.  

        1º O protesto pode ser interposto em qualquer tempo depois do vencimento da 

obrigação, e o respectivo instrumento, que será tirado dentro de três dias úteis, deve 

conter: a data, a transcrição, por extrato, do título com as principais declarações nêle 

inseridas, pela ordem respectiva; a certidão da intimação do devedor para pagar, a 

resposta dada ou a declaração da falta de resposta; a certidão de não haver sido 

encontrado, ou de ser desconhecido ou estar ausente o devedor, casos em que a 

intimação será feita por edital, afixado à porta do cartório e, quando possível, publicado 

pela imprensa; assinatura do oficial do protesto e, se possível, a do portador.  

        2º O livro de registro, de que cogita êste artigo, pode ser examinado gratuitamente 

por qualquer pessoa, e dos seus assentos se darão as certidões que forem pedidas.  

        Art. 11. Para requerer a falência do devedor com fundamento no art. 1º, as pessoas 

mencionadas no art. 9º devem instruir o pedido com a prova da sua qualidade e com a 

certidão do protesto que caracteriza a impontualidade do devedor.  

        1º Deferindo a petição, o juiz mandará citar o devedor para, dentro de vinte e 

quatro horas, apresentar defesa.  
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        Feita a citação, será o requerimento apresentado ao escrivão, que certificará, 

imediatamente, a hora da sua entrada, de que se conta o referido prazo. Se o devedor 

não fôr encontrado, far-se-á a citação por edital, com o prazo de três dias para a defesa.  

        Findo o prazo, ainda que à revelia do devedor, o escrivão o certificará e fará os 

autos conclusos ao juiz para a sentença.  

        2º Citado, poderá o devedor, dentro do prazo para defesa, depositar a quantia 

correspondente ao crédito reclamado, para discussão da sua legitimidade ou 

importância, elidindo a falênica. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 

        Feito o depósito, a falência não poderá ser declarada, e se for verificada a 

improcedência das alegações do devedor, o juiz ordenará, em favor do requerente da 

falência, o levantamento da quantia depositada, ou da que tiver reconhecido como 

legitimamente devida.  

        Da sentença cabe apelação.  

        3º Ao devedor que alegue matéria relevante (art. 4º), o juiz pode conceder, a seu 

pedido, o prazo de cinco dias para provar a sua defesa, com intimação do requerente. 

Findo êsse prazo, serão os autos conclusos, imediatamente, para sentença.  

        4º Tratando-se de sociedade em nome coletivo, de capital e indústria, em 

comandita simples, ou por cotas de responsabilidade limitada, pode qualquer sócio 

opor-se à declaração de falência, nos têrmos do parágrafo anterior, se a sociedade, por 

seu representante, não comparecer para se defender ou se a falência tiver sido requerida 

por outro sócio.  

        Art. 12. Para a falência ser declarada nos casos do art. 2°, o requerente especificará 

na petição os fatos que a caracterizam, juntando as provas que tiver e indicando as que 

pretenda aduzir.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L6014.htm#art11
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        1° O devedor será citado para defender-se devendo apresentar em cartório, no 

prazo de vinte e quatro horas, os seus embargos, instruindo-os com as provas que tiver e 

indicando outras que entenda necessárias à defesa.  

        2° Se o devedor citado não comparecer, correrá o processo à revelia; se não fôr 

encontrado, o juiz nomeará curador que o defenda.  

        3° Não havendo provas a realizar, o juiz proferirá a sentença; se as houver o juiz, 

recebendo os embargos, determinará as provas que devam ser realizadas, e procederá a 

uma instrução sumária, dentro do prazo de cinco dias, decidindo em seguida.  

        4° Durante o processo, o juiz, de ofício ou a requerimento do credor, poderá 

ordenar o sequestro dos livros, correspondência e bens do devedor, e proibir qualquer 

alienação dêstes, publicando-se o despacho, em edital, no órgão oficial. Os bens e livros 

ficarão sob a guarda de depositário nomeado pelo juiz, podendo a nomeação recair no 

próprio credor requerente.  

        5° As medidas previstas no parágrafo anterior cessarão por fôrça da própria 

sentença que denegar a falência.  

        Art. 13. Para os fins dos artigos 11 e 12, a citação das sociedades far-se-á na pessoa 

dos seus representantes legais.  

        Art. 14. Praticadas as diligências ordenadas pela presente lei, o juiz, no prazo de 

vinte e quatro horas, proferirá a sentença, declarando ou não a falência.  

        Parágrafo único. A sentença que declarar a falência:  

        I - conterá o nome do devedor, o lugar do seu principal estabelecimento e o gênero 

de comércio; os nomes dos sócios solidários e os seus domicílios; os nomes dos que 

forem, a êsse tempo, diretores, gerentes ou liquidantes das sociedades por ações ou por 

cotas de responsabilidade limitada;  
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        II - indicará a hora da declaração da falência, entendendo-se, em caso de omissão, 

que se deu ao meio dia;  

        III - fixará, se possível, o têrmo legal da falência, designando a data em que se 

tenha caracterizado êsse estado , sem poder retrotraí-lo por mais de sessenta dias, 

contados do primeiro protesto por falta de pagamento, ou do despacho ao requerimento 

inicial da falência (arts. 8° e 12), ou da distribuição do pedido de concordata preventiva;  

        IV - nomeará o síndico, conforme o disposto no art. 60 e seus parágrafos;  

        V - marcará o prazo (art. 80) para os credores apresentarem as declarações e 

documentos justificativos dos seus créditos;  

        VI - providenciará as diligências convenientes ao interêsse da massa, podendo 

ordenar a prisão preventiva do falido ou dos representantes da sociedade falida, quando 

requerida com fundamento em provas que demonstrem a prática de crime definido nesta 

lei.  

        Art. 15. O resumo da sentença declaratória da falência será, dentro de vinte e 

quatro horas, depois do recebimento dos autos em cartório:  

        I - afixado à porta do estabelecimento do falido;  

        II - remetido, pelo escrivão, por protocolo ou sob registro postal, com recibo de 

volta, ao representante do Ministério Público, ao registro do comércio e à Câmara 

Sindical dos Corretores.  

        1° Êsse resumo referirá os elementos da sentença determinados no parágrafo único 

do art. 14, podendo o escrivão usar, para êsse fim, de fórmulas impressas.  

        2° Dentro do prazo de três horas, o escrivão comunicará às estações telegráficas e 

postais que existirem no lugar, a falência do devedor e o nome do síndico, a quem 

deverá ser entregue a correspondência do falido.  
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        3° No registro do comércio, em livro especial, serão lançados o nome do falido, o 

lugar do seu domicílio, o juízo e o cartório em que a falência se processa.  

        Art. 16. A sentença declaratória da falência será, imediatamente, publicada por 

edital, providenciando o escrivão para que o seja no órgão oficial, e o síndico, se a 

massa comportar, em outro jornal de grande circulação.  

        Parágrafo único. O escrivão certificará o cumprimento das diligências 

determinadas neste artigo e das do art. 15, incorrendo, no caso de falta ou negligência, 

na pena de suspensão por seis meses e de perda de tôdas as custas, além de responder 

pelos prejuízos que ocasionar.  

        Art. 17. Da sentença que declarar a falência, pode o devedor, o credor ou o terceiro 

prejudicado, agravar de instrumento.  

        Parágrafo único. Pendente o recurso, o síndico não pode vender os bens da massa, 

salvo no caso previsto pelo art. 73.  

        Art. 18. A sentença que decretar a falência com fundamento no art. 1° pode ser 

embargada pelo devedor, processando-se os embargos em autos separados, com citação 

de quem requereu a falência, admitindo-se à assistência o síndico e qualquer credor.  

        1° O embargante apresentará os embargos deduzidos em requerimento articulado, 

no prazo de dois dias contados daquele em que fôr publicado no órgão oficial o edital 

do art. 16, podendo o embargado contestá-los, em igual prazo.  

        2° Decorrido o prazo para contestação, os autos serão conclusos ao juiz que 

determinará as provas a serem produzidas e designará dia e hora para a audiência de 

instrução e julgamento, a qual se realizará com observância do disposto no art. 95 e seus 

parágrafos.  

        3° Da decisão do juiz cabe agravo de petição.  

        3 º Da sentença cabe apelação. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 
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        4° Os embargos não suspendem os efeitos da sentença declaratória da falência, 

nem interrompem as diligências e atos do processo.  

        Art. 19. Cabe apelação da sentença que não declarar a falência. (Redação dada pela 

Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 

        Parágrafo único. A sentença que não declarar a falência não terá autoridade de 

coisa julgada. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 

        Art. 20. Quem por dolo requerer a falência de outrem, será condenado, na sentença 

que denegar a falência, em primeira ou segunda instância, a indenizar ao devedor, 

liquidando-se na execução da sentença as perdas e danos. Sendo a falência requerida por 

mais de uma pessoa, serão solidariamente responsáveis os requerentes.  

    Parágrafo único. Por ação própria, pode o prejudicado reclamar a indenização, no 

caso de culpa ou abuso do requerente da falência denegada.  

        Art. 21. Reformada a sentença declaratória, será tudo restituído ao antigo estado , 

ressalvados, porém, os direitos dos credores legítimamente pagos e dos terceiros de boa 

fé.  

        Parágrafo único. O resumo da sentença revocatória da falência será remetido às 

entidades e autoridades mencionadas no art. 15, n° 2 e parágrafo 2°, e publicado na 

forma do art. 16.  

        Art. 22. Não sendo possível fixar na sentença declaratória o têrmo legal da 

falência, ou devendo ser êle retificado em face de elementos obtidos posteriormente, o 

juiz deve fixá-lo ou fazer a retificação até o oferecimento da exposição do síndico (art. 

103).  

        Parágrafo único. Do provimento que fixar ou retificar o têrmo legal da falência, na 

sentença declaratória ou interlocutória, podem os interessados agravar de instrumento.  
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TÍTULO II 

            Dos efeitos jurídicos da sentença declaratória da falência 

    SEÇÃO PRIMEIRA 

                    Dos efeitos quanto aos direitos dos credores 

        Art. 23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor 

comum, comerciais ou civis, alegando e provando os seus direitos.  

        Parágrafo único. Não podem ser reclamados na falência:  

        I - as obrigações a título gratuito e as prestações alimentícias;  

        II - as despesas que os credores individualmente fizerem para tomar parte na 

falência, salvo custas judiciais em litígio com a massa;  

        III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas.  

        Art. 24. As ações ou execuções individuais dos credores, sôbre direitos e interêsses 

relativos à massa falida, inclusive as dos credores particulares de sócio solidário da 

sociedade falida, ficam suspensas, desde que seja declarada a falência até o seu 

encerramento.  

        § 1° Achando-se os bens já em praça, com dia definitivo para arrematação, fixado 

por editais, far-se-á esta, entrando o produto para a massa. Se, porem, os bens já tiverem 

sido arrematados ao tempo da declaração da falência, somente entrará para a massa a 

sobra, depois de pago o exeqüente.  

        § 2° Não se compreendem nas disposições dêste artigo, e terão prosseguimento 

com o síndico, as ações e execuções que, antes da falência, hajam iniciado:  

        I - os credores por títulos não sujeitos a rateio;  

        II - os que demandarem quantia ilíquida, coisa certa, prestação ou abstenção de 

fato.  
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        § 3° Aos credores referidos no n° II fica assegurado o direito de pedir a reserva de 

que trata o art. 130, e, uma vez tornado líquido o seu direito, serão, se fôr o caso, 

incluídos na falência, na classe que lhes fôr própria.  

        Art. 25. A falência produz o vencimento antecipado de tôdas as dívidas do falido e 

do sócio solidário da sociedade falida, com o abatimento dos juros legais, se outra taxa 

não tiver sido estipulada.  

        1° As debêntures são admitidas na falência pelo valor do tipo de emissão.  

        2° Não têm vencimento antecipado as obrigações sujeitas a condição suspensiva, 

as quais, não obstante, entram na falência, sendo o pagamento diferido até que se 

verifique a condição.  

        3° As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas, se as 

obrigações nêles estipuladas se venceram em virtude da falência.  

        Art. 26. Contra a massa não correm juros, ainda que estipulados forem, se o ativo 

apurado não bastar para o pagamento do principal. 

        Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures e dos 

créditos com garantia real, mas por êles responde, exclusivamente, o produto dos bens 

que constituem a garantia.  

        Art. 27. O credor de obrigação solidária concorrerá pela totalidade do seu crédito 

às massas dos respectivos coobrigados falidos, até ser integralmente pago.  

        1° Os rateios distribuídos serão anotados no respectivo título pelos síndicos das 

massas, e o credor comunicará às outras o que de alguma recebeu.  

        2° O credor que, indevida e maliciosamente, receber alguma quantia dos 

coobrigados solventes ou das massas dos coobrigados falidos, fica obrigado a restituir 

em dôbro, além de pagar perdas e danos.  
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        Art. 28. As massas dos coobrigados falidos não têm ação regressiva umas contra as 

outras. Se, porém, o credor ficar integralmente pago por uma ou por diversas massas 

coobrigadas, as que houverem pago terão direito regressivo contra as demais, em 

proporção à parte que pagaram e àquela que cada uma tinha a seu cargo.  

        Parágrafo único. Se os dividendos que couberem ao credor em tôdas as massas 

coobrigadas, excederem da importância total do crédito, o excesso entrará para as 

massas na proporção acima referida. Se os coobrigados eram garantias uns dos outros, 

aquêle excesso pertencerá, conforme a ordem das obrigações, às massas dos 

coobrigados que tiverem o direito de ser garantidas.  

        Art. 29. Os co-devedores solventes e os fiadores do falido e do sócio solidário da 

sociedade falida, podem apresentar-se na falência por tudo quanto houverem pago e 

também pelo que mais tarde devam pagar, se o credor não pedir a sua inclusão na 

falência, observados, em qualquer caso, os preceitos legais que regem as obrigações 

solidárias.  

        Art. 30. Aos credores que tenham apresentado a declaração de crédito de que trata 

o art. 82, ficam garantidos os direitos seguintes, desde o momento da declaração da 

falência:  

        I - intervir, como assistentes, em quaisquer ações ou incidentes em que a massa 

seja parte ou interessada;  

        II - fiscalizar a administração da massa, requerer e promover no processo da 

falência o que fôr a bem dos interêsses dos credores e da execução da presente lei, 

sendo as despesas que fizerem indenizadas pela massa, se esta auferir vantagem;  

        III - examinar, em qualquer tempo, os livros e papéis do falido e da administração 

da massa, independentemente de autorização do juiz.  
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        Art. 31. Os credores pedem constituir procurador para representá-los na falência, 

sendo lícito a uma só pessoa ser procurador de diversos credores.  

        1° A procuração pode ser transmitida por telegrama, telefonema ou radiograma, 

mediante minuta autêntica exibida à estação expedidora, que mencionará essa 

circunstância na transmissão.  

        2° O procurador fica habilitado a tomar parte em qualquer ato ou deliberação da 

massa, fazer declarações de crédito e receber intimações independentemente de poderes 

especiais. A procuração com cláusula ad judicia confere ao procurador os poderes 

previstos na lei processual civil.  

        Art. 32. São considerados representantes dos credores na falência:  

        I - os administradores, gerentes ou liquidantes das sociedades e prepostos com 

poderes de administração geral;  

        II - os procuradores ad negotia , embora sem poderes especificados para falência;  

        III - o eleito pela assembléia geral dos debenturistas;  

        IV - os representantes de incapazes e o inventariante.  

        Art. 33. Se não forem integralmente pagos pelos bens do falido e dos sócios de 

responsabilidade solidária os credores terão, encerrada a falência, o direito de executar 

os devedores pelos saldos de seus créditos observado o disposto no art. 133. 

SEÇÃO SEGUNDA 

Dos efeitos quanto à pessoa do falido 

        Art. 34. A declaração da falência impõe ao falido as seguintes obrigações:  

        I - assinar nos autos, desde que tenha notícia da sentença declaratória, termo de 

comparecimento, com a indicação do nome, nacionalidade, estado  civil, rua e número 

da residência, devendo ainda declarar, para constar do dito têrmo:  

        a) as causas determinantes da falência, quando pelos credores requerida;  
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        b) se tem firma inscrita, quando a inscreveu, exibindo a prova;  

        c) tratando-se de sociedade, os nomes e residências de todos os sócios, 

apresentando o contrato, se houver, bem como a declaração relativa à inscrição da 

firma, se fôr caso;  

d) o nome do contador ou guarda-livros encarregado da escrituração dos seus livros 

comerciais;  

        e) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando o seu objeto e o nome e 

enderêço do mandatário;  

        f) quais os seus bens imóveis, e quais os móveis, que não se encontram no 

estabelecimento;  

        g) se faz parte de outras sociedades, exibindo, no caso afirmativo, o respectivo 

contrato;  

        II - depositar em cartório, no ato de assinar o têrmo de comparecimento, os seus 

livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao síndico, depois de encerrados por 

têrmos lavrados pelo escrivão e assinados pelo juiz;  

        III - não se ausentar do lugar da falência, sem motivo justo e autorização expressa 

do juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei; quando a 

permissão para ausentar-se fôr pedida sob alegação de moléstia, o juiz designará o 

médico para o respectivo exame;  

        IV - comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por 

procurador, quando ocorrerem motivos justos e obtiver licença do juiz;  

        V - entregar sem demora todos os bens, livros, papéis e documentos ao síndico, 

indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que porventura tenha em poder de 

terceiros;  
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        VI - prestar, verbalmente ou por escrito, as informações reclamadas pelo juiz, 

síndico, representante do Ministério Público e credores, sôbre circunstâncias e fatos que 

interessem à falência;  

        VII - auxiliar o síndico com zêlo e lealdade;  

        VIII - examinar as declarações de crédito apresentadas;  

        IX - assistir ao levantamento e à verificação do balanço e exame dos livros;  

        X - examinar e dar parecer sôbre as contas do síndico.  

        Art. 35. Faltando ao cumprimento de qualquer dos deveres que a presente lei lhe 

impõe, poderá o falido ser prêso por ordem do juiz, de ofício ou a requerimento do 

representante do Ministério Público, do síndico ou de qualquer credor.  

        Parágrafo único. A prisão não pode exceder de sessenta dias, e do despacho que a 

decretar cabe agravo de instrumento, que não suspende a execução da ordem.  

        Art. 36. Além dos direitos que esta lei especialmente lhe confere, tem o falido os 

de fiscalizar a administração da massa, de requerer providências conservatórias dos bens 

arrecadados e fôr a bem dos seus direitos e interêsses, podendo intervir, como 

assistente, nos processos em que a massa seja parte ou interessada, e interpôr os 

recursos cabíveis.  

        Parágrafo único. Se, intimado ou avisado pela imprensa, não comparecer ou deixar 

de intervir em qualquer ato da falência, os atos ou diligências correrão à revelia, não 

podendo em tempo algum sôbre eles reclamar.  

        Art. 37. Ressalvados os direitos reconhecidos aos sócios solidàriamente 

responsáveis pelas obrigações sociais, as sociedades falidas serão representadas na 

falência pelos seus diretores, administradores, gerentes ou liquidantes, os quais ficarão 

sujeitos a tôdas as obrigações que a presente lei impõe ao devedor ou falido, serão 
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ouvidos nos casos em que a lei prescreve a audiência do falido, e incorrerão na pena de 

prisão nos têrmos do art. 35.  

        Parágrafo único. Cabe ao inventariante, nos têrmos dêste artigo, a representação do 

espólio falido.  

        Art. 38. O falido que fôr diligente no cumprimento dos seus deveres, pode requerer 

ao juiz, se a massa comportar, que lhe arbitre módica remuneração, ouvidos o síndico e 

o representante de Ministério Público.  

        Parágrafo único. A requerimento do síndico ou de qualquer credor que alegue 

causa justa, ou de ofício, o juiz pode suprimir a remuneração arbitrada, que, de qualquer 

modo, cessa com o início da liquidação.  

SEÇÃO TERCEIRA 

                Dos efeitos quanto aos bens do falido 

        Art. 39. A falência compreende todos os bens do devedor inclusive direitos e 

ações, tanto os existentes na época de sua declaração como os que forem adquiridos no 

curso do processo.  

        Parágrafo único. Declarada a falência do espólio será suspenso o processo do 

inventário, observando-se o disposto no parágrafo único do art. 37.  

        Art. 40. Desde o momento da abertura da falência, ou da decretação do seqüestro, o 

devedor perde o direito de administrar os seus bens e dêles dispôr.  

        1° Não pode o devedor, desde aquêle momento, praticar qualquer ato que se refira 

direta ou indiretamente, aos bens, interêsses, direitos e obrigações compreendidos na 

falência, sob pena de nulidade, que o juiz pronunciará de ofício, independentemente de 

prova de prejuízo.  

        2º Se, entretanto, antes da publicação da sentença declaratória da falência ou do 

despacho de seqüestro, o devedor tiver pago no vencimento título à ordem por êle aceito 
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ou contra êle sacado, será válido o pagamento, se o portador não conhecia a falência ou 

o seqüestro, e se, conforme a lei cambial, não puder mais exercer útilmente os seus 

direitos contra os coobrigados.  

        Art. 41. Não se compreendem na falência os bens absolutamente impenhoráveis.  

        Parágrafo único. Serão arrecadados os livros, máquinas, utensílios e instrumentos 

necessários ou uteis ao exercício da profissão do falido, que não forem de módico valor.  

        Art. 42. A falência não atinge a administração dos bens dotais e dos particulares da 

mulher e dos filhos do devedor. 

SEÇÃO QUARTA 

            Dos efeitos quanto aos contratos do falido 

        Art 43. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser 

executados pelo síndico, se achar de conveniência para a massa.  

        Parágrafo único. O contraente pode interpelar o síndico, para que, dentro de cinco 

dias, declare se cumpre ou não o contrato. A declaração negativa ou o silêncio do 

síndico, findo êsse prazo, dá ao contraente o direito à indenização, cujo valor, apurado 

em processo ordinário, constituirá crédito quirografário.  

        Art. 44. Nas relações contratuais abaixo mencionadas, prevalecerão as seguintes 

regras:  

        I - o vendedor não pode obstar à entrega das coisas expedidas ao falido e ainda em 

trânsito, se o comprador, antes do requerimento da falência, as tiver revendido, sem 

fraude, à vista das faturas e conhecimentos de transporte, entregues ou remetidos pelo 

vendedor;  

        II - se o falido vendeu coisas compostas e o síndico resolver não continuar a 

execução do contrato, poderá o comprador pôr à disposição da massa as coisas já 

recebidas, pedindo perdas e danos;  



 

 

159 

        III - não havendo o falido entregue coisa móvel que vendera a prestações, e 

resolvendo o síndico não executar o contrato, a massa restituirá ao comprador as 

prestações recebidas pelo falido;  

        IV - a restituição de coisa móvel comprada pelo falido, com reserva de domínio do 

vendedor, far-se-á, se o síndico resolver não continuar a execução do contrato, de 

acôrdo com o disposto no art. 344 e seus parágrafos do Código do Processo Civil;  

        V - tratando-se de coisas vendidas a têrmo, que tenham cotação em Bôlsa ou 

mercado, e não se executando o contrato pela efetiva entrega daquelas e pagamento do 

preço, prestar-se-á a diferença entre a cotação do dia do contrato e a da época da 

liquidação;  

        VI - na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a legislação 

respectiva;  

        VII - se a locação do imóvel ocupado pelo estabelecimento do falido estiver sob o 

amparo do Decreto n° 24.150, de 20 de abril de 1934, sòmente poderá ser decretado o 

despejo se o atrazo no pagamento dos alugueres e ceder de dois meses e o síndico, 

intimado, não purgar a mora dentro de dez dias.  

        Art. 45. As contas correntes com o falido consideram-se encerradas no momento 

da declaração de falência, verificando-se o respectivo saldo.  

        Art. 46. Compensam-se as dívidas do falido vencidas até o dia da declaração da 

falência, provenha o vencimento da própria sentença declaratória ou da expiração do 

prazo estipulado.  

        Parágrafo único. Não se compensam:  

        I - os créditos constantes de título ao portador;  

        II - os créditos transferidos depois de decretada a falência, salvo o caso de sucessão 

por morte;  
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        III - os créditos, ainda que vencidos antes da falência, transferidos ao devedor do 

falido, em prejuízo da massa, quando já era conhecido o estado  de falência, embora não 

judicialmente declarado.  

        Art. 47. Durante o processo de falência fica suspenso o curso de prescrição relativa 

a obrigações de responsabilidade do falido.  

        Art. 48. Se o falido fizer parte de alguma sociedade, como sócio solidário, 

comanditário ou cotista, para a massa falida entrarão sòmente os haveres que na 

sociedade êle possuir e forem apurados na forma estabelecida no contrato. Se êste nada 

dispuser a respeito, a apuração far-se-á judicialmente, salvo se, por lei ou pelo contrato, 

a sociedade tiver de liquidar-se, caso em que os haveres do falido, sòmente após o 

pagamento de todo o passivo da sociedade, entrarão para a massa.  

        Parágrafo único. Nos casos de condomínio de que participe o falido, deduzir-se-á 

do quinhão a êste pertencente o que for devido aos outros condôminos em virtude 

daquele estado .  

        Art. 49. O mandato conferido pelo devedor, antes da falência, acêrca dos negócios 

que interessam à massa falida, continua em vigor até que seja revogado expressamente 

pelo síndico, a quem o mandatário deve prestar contas.  

        Parágrafo único. Para o falido cessa o mandato ou comissão que houver recebido 

antes da falência, salvo os que versem sôbre a matéria estranha a comércio.  

        Art. 50. Os adicionais e os sócios de responsabilidade limitada são obrigados a 

integralizar as ações ou cotas que subscreveram para o capital, não obstante quaisquer 

restrições, limitações ou condições estabelecidas, nos estatutos, ou no contrato da 

sociedade.  
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        1º A ação para integralização pode ser proposta antes de vendidos os bens da 

sociedade e apurado o ativo, sem necessidade de aprovar-se a insuficiência dêste para o 

pagamento do passivo da falência.  

        2º A ação pode compreender todos os devedores ou ser especial para cada devedor 

solvente.  

        Art. 51. Nas sociedades comerciais que não revestirem a forma anônima, nem a de 

comandita por ações, o sócio de responsabilidade limitada que dela se despedir, 

retirando os fundos que conferira para o capital, fica responsável, até o valor dêsses 

fundos, pelas obrigações contraídas e perdas havidas até o momento da despedida, que 

será o arquivamento do respectivo instrumento no registro do comércio.  

        Parágrafo único. A responsabilidade estabelecida neste artigo cessa nos têrmos do 

parágrafo único do art. 5º, será apurado na forma do disposto no art. 6º. 

SEÇÃO QUINTA 

                Da revogação de atos praticados pelo devedor antes da falência 

        Art. 52. Não produzem efeitos relativamente à massa, tenha ou não o contratante 

conhecimento do estado  econômico do devedor, seja ou não intenção dêste fraudar 

credores:  

        I - o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do têrmo 

legal da falência, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo 

desconto do próprio título;  

        II - o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do têrmo legal da 

falência, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato;  

        III - a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do têrmo 

legal da falência, tratando-se de dívida contraída antes dêsse têrmo; se os bens dados em 
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hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa receberá a parte que devia caber ao 

credor da hipoteca revogada;  

        IV - a prática de atos a título gratuito, salvo os referentes a objetos de valor inferior 

a Cr$1.000,00 desde dois anos antes da declaração da falência;  

        V - a renúncia a herança ou a legado, até dois anos antes da declaração da falência;  

        VI - a restituição antecipada do dote ou a sua entrega antes do prazo estipulado no 

contrato antenupcial;  

        VII - as inscrições de direitos reais, as transcrições de transferência de propriedade 

entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis, realizadas 

após a decretação do seqüestro ou a declaração da falência, a menos que tenha havido 

prenotação anterior; a falta de inscrição do ônus real dá ao credor o direito de concorrer 

à massa como quirografário, e a falta da transcrição dá ao adquirente ação para haver o 

preço até onde bastar o que se apurar na venda do imóvel;  

        VIII - a venda, ou transferência de estabelecimento comercial ou industrial, feita 

sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a êsse tempo 

existentes, não tendo restado  ao falido bens suficientes para solver o seu passivo, salvo 

se, dentro de trinta dias, nenhuma oposição fizeram os credores à venda ou transferência 

que lhes foi notificada; essa notificação será feita judicialmente ou pelo oficial do 

registro de títulos e documentos.  

        Art. 53. São também revogáveis, relativamente à massa os atos praticados com a 

intenção de prejudicar credores, provando-se a fraude do devedor e do terceiro que com 

êle contratar.  

        Art. 54. Os bens devem ser restituídos à massa em espécie, com todos os 

acessórios, e, não sendo possível, dar-se-á a indenização.  
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        § 1º A massa restituirá o que tiver sido prestado  pelo contraente, salvo se do 

contrato ou ato não auferiu vantagem, caso em que o contraente será admitido como 

credor quirografário.  

        § 2º No caso de restituição, o credor reassumirá o seu anterior estado  de direito e 

participará dos rateios, se quirografário.  

        § 3º Fica salva aos terceiros de boa fé a ação de perdas e danos, a todo tempo 

contra o falido.  

        Art. 55. A ação revocatória deve ser proposta pelo síndico, mas se o não fôr dentro 

dos trinta dias seguintes à data da publicação do aviso a que se refere o art. 114 e seu 

parágrafo, também poderá ser proposta por qualquer credor.  

        Parágrafo único. A ação pode ser proposta:  

        I - contra todos os que figuraram no ato, ou que, por efeito dêle, foram pagos, 

garantidos ou beneficiados;  

        II - contra os herdeiros ou legatários das pessoas acima indicadas;  

        III - contra os terceiros adquirentes:  

        a) se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do falido de 

prejudicar os credores;  

        b) se o direito se originou de ato mencionado no art. 52;  

        IV - contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas no número anterior.  

        Art. 56. A ação revocatória correrá perante o juiz da falência e terá curso ordinário. 

(Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 

        § 1º A ação sòmente poderá ser proposta até um ano, a contar da data da 

publicação do aviso a que se refere o art. 114 e seu parágrafo.  

        § 2º A apelação será recebida no efeito devolutivo, no caso do art. 52, e em ambos 

os efeitos, no caso do art. 53.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L6014.htm#art56
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        § 3º O juiz pode, a requerimento do síndico, ordenar, como medida preventiva, na 

forma processual civil, o seqüestro dos bens retirados do patrimônio do falido e em 

poder de terceiros.  

        § 4º Do despacho do juiz que indeferir o seqüestro, cabe agravo de petição, e do 

que o ordenar, agravo de instrumento.  

      4 º Da decisão que ordenar ou indeferir liminarmente o sequestro, cabe agravo de 

instrumento. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 

        Art. 57. A ineficácia do ato pode também ser oposta como defesa em ação ou 

execução, perdendo a massa o direito de propor a ação de que trata o artigo anterior.  

        Art. 58. A revogação do ato pode ser decretada, embora para celebração dêle 

houvesse precedido sentença executória, ou fôsse conseqüência de transação ou de 

medida asseguratória para garantia da dívida ou seu pagamento. Revogado o ato, ficará 

rescindida a sentença que o motivou. 

TÍTULO III 

 Da administração da falência 

SEÇÃO PRIMEIRA 

Do síndico 

        Art. 59. A administração da falência é exercida por um síndico, sob a imediata 

direção e superintendência do juiz.  

        Art. 60. O síndico será escolhido entre os maiores credores do falido, residentes ou 

domiciliados no fôro da falência, de reconhecida idoneidade moral e financeira.  

        § 1º Não constando dos autos a relação dos credores, o juiz mandará intimar 

pessoalmente o devedor, se estiver presente, para apresentá-la em cartório dentro de 

duas horas, sob pena de prisão até trinta dias.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L6014.htm#art56
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        § 2º Se credores, sucessivamente nomeados, não aceitarem o cargo, o juiz, após a 

terceira recusa, poderá nomear pessoa estranha, idônea e de boa fama, de preferência 

comerciante.  

        § 3° Não pode servir de síndico:  

        I - o que tiver parentesco ou afinidade até o terceiro grau com o falido ou com os 

representantes da sociedade falida, ou dêles fôr amigo, inimigo ou dependente;  

        II - o cessionário de créditos, que o fôr desde três meses antes de requerida a 

falência;  

        III - o que, tenha exercido cargo de síndico em outra falência, ou de comissário em 

concordata preventiva, foi destituído, ou deixar de prestar contas dentro dos prazos 

legais, ou havendo-as prestado , as teve julgadas más;  

        IV - o que já houver sido nomeado pelo mesmo juiz síndico de outra falência há 

menos de um ano, sendo, em ambos os casos, pessoa estranha à falência;  

        V - o que, há menos de seis meses, recusou igual cargo em falência de que era 

credor;  

        4º Até quarenta e oito horas após a publicação do aviso referido no art. 63, nº 1, 

qualquer interessado pode reclamar contra a nomeação do síndico em desobediência a 

esta lei. O juiz, atendendo às alegações e provas, decidirá dentro de vinte e quatro horas, 

e do despacho cabe agravo de instrumento.  

        5º Se o síndico nomeado fôr pessoa jurídica, declarar-se-á no têrmo de que trata o 

art. 62 o nome de seu representante, que não poderá ser substituído sem licença do juiz.  

        Art. 61. A função de síndico é indelegável, podendo êle, entretanto, constituir 

advogado quando exigida a intervenção dêste em juízo.  

        Parágrafo único. A massa não responde por quaisquer honorários de advogados 

que funcionarem no processo da falência como procuradores do síndico. 
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SEÇÃO SEGUNDA 

            Dos deveres e atribuições do síndico 

        Art. 62. O síndico, logo que nomeado, será intimado pessoalmente, pelo escrivão, a 

assinar em cartório dentro de vinte e quatro horas, têrmo de compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o cargo e de assumir tôdas as responsabilidades inerentes à 

qualidade de administrador.  

        Parágrafo único. No ato da assinatura dêsse têrmo, entregará, em cartório, a 

declaração de seu crédito, em uma só via, com os requisitos prescritos no art. 82. Se os 

títulos comprobatórios do crédito não estiverem em seu poder, dirá onde se encontram, 

e junta-los-á à declaração no prazo a que alude o art. 14, parágrafo único, n° V.  

        Art. 63. Cumpre ao síndico, além de outros deveres que a presente lei lhe impõe:  

        I - dar a maior publicidade à sentença declaratória da falência e avisar, 

imediatamente, pelo órgão oficial, o lugar e hora em que, diàriamente, os credores terão 

à sua disposição os livros e papéis do falido e em que os interessados serão atendidos;  

        II - receber a correspondência dirigida ao falido, abrí-la em presença dêste ou de 

pessoa por êle designada, fazendo entrega daquela que se não referir a assunto de 

interêsse da massa;  

        III - arrecadar os bens e livros do falido e tê-los sob a sua guarda, conforme se 

dispõe no título IV, fazendo as necessárias averiguações, inclusive quanto aos contratos 

de locação do falido, para os efeitos do art. 44, n° VII, e dos parágrafos do art. 116;  

        IV - recolher, em vinte e quatro horas, ao estabelecimento que fôr designado nos 

têrmos do art. 209, as quantias pertencentes à massa, e movimentá-las na forma do 

parágrafo único do mesmo artigo;  

        V - designar, comunicando ao juiz, perito contador, para proceder ao exame da 

escrituração do falido, e ao qual caberá fornecer os extratos necessários à verificação 
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dos créditos, bem como apresentar, em duas vias, o laudo do exame procedido na 

contabilidade;  

        VI - chamar avaliadores, oficiais onde houver, para avaliação dos bens, quando 

desta o síndico não possa desempenhar-se;  

        VII - escolher para os serviços de administração os auxiliares necessários, cujos 

salários serão prèviamente ajustados, mediante aprovação do juiz, atendendo-se aos 

trabalhos e à importância da massa;  

        VIII - fornecer, com presteza, tôdas as informações pedidas pelos interessados 

sôbre a falência e administração da massa, e dar extratos dos livros do falido, para 

prova, nas verificações ou impugnações de crédito; os extratos merecerão fé, ficando 

salvo à parte prejudicada provar-lhes a inexatidão;  

        IX - exigir dos credores, e dos prepostos que serviram com o falido, quaisquer 

informações verbais ou por escrito; em caso de recusa, o juiz, a requerimento do 

síndico, mandará vir à sua presença essas pessoas, sob pena de desobediência, e as 

interrogará, tomando-se os depoimentos por escrito;  

        X - preparar a verificação e classificação dos créditos, pela forma regulada no 

título VI;  

        XI - comunicar ao juiz, para os fins do art. 200, por petição levada a despacho nas 

vinte e quatro horas seguintes ao vencimento do prazo do artigo 14, parágrafo único, n° 

V, o montante total dos créditos declarados;  

        XII - apresentar em cartório, no prazo marcado no art. 103, a exposição alí 

referida;  

        XIII - representar ao juiz sôbre a necessidade da venda de bens sujeitos a fácil 

deterioração ou de guarda dispendiosa;  
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        XIV - praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a 

cobrança de dívidas ativas e passar a respectiva quitação;  

        XV - remir penhores e objetos legalmente retidos, com autorização do juiz e em 

benefício da massa;  

        XVI - representar a massa em juízo como autora, mesmo em processos  

        penais, como ré ou como assistente, contratando, se necessário, advogado cujos 

honorários serão prèviamente ajustados e submetidos à aprovação do juiz;  

        XVII - requerer tôdas as medidas e diligências que forem necessárias para 

completar e indenizar a massa ou em benefício da sua administração, dos interêsses dos 

credores e do cumprimento das disposições desta lei;  

        XVIII - transigir sôbre dívidas e negócios da massa, ouvindo o falido, se presente, 

e com licença do juiz;  

        XIX - apresentar, depois da publicação do quadro geral de credores (art. 96, § 2°) e 

do despacho que decidir o inquérito judicial (art. 109 e § 2°), e no prazo de cinco dias 

contados da ocorrência que entre aquelas se verificar por último, relatório em que:  

        a) exporá os atos da administração da massa, justificando as medidas postas em 

prática;  

        b) dará o valor do passivo e o do ativo, analizando a natureza dêste;  

        c) informará sôbre as ações em que a massa seja interessada, inclusive pedidos de 

restituição e embargos de terceiro;  

        d) especificará os atos suscetíveis de revogação, indicando os fundamentos legais 

respectivos;  

        XX - promover a efetivação da garantia oferecida, no caso do parágrafo único do 

art. 181;  
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        XXI - apresentar, até o dia dez de cada mês seguinte ao vencido, sempre que haja 

recebimento ou pagamento, conta demonstrativa da administração que especifique com 

clareza a receita e a despesa; a conta, rubricada pelo juiz, será junta aos autos;  

        XXII - entregar ao seu substituto, ou ao devedor concordatário, todos os bens da 

massa em seu poder, livros e assentos da sua administração, sob pena de prisão até 

sessenta dias.  

        Art. 64. Iniciada a liquidação (art. 114 e seu parágrafo único), o síndico fica 

investido de plenos poderes para todos os atos e operações necessárias à realização do 

ativo e ao pagamento do passivo da falência, conforme o disposto no título VIII.  

        Art. 65. Se o síndico não assinar o têrmo de compromisso dentro de vinte e quatro 

horas após a sua intimação, não aceitar o cargo, renunciar, falecer, fôr declarado 

interdito, incorrer em falência ou pedir concordata preventiva, o juiz designará 

substituto.  

        Art. 66. O síndico será destituído pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do 

representante do Ministério Público ou de qualquer credor, no caso de exceder qualquer 

dos prazos que lhe são marcados nesta lei, de infringir quaisquer outros deveres que lhe 

incumbem ou de ter interêsses contrários aos da massa.  

        § 1º O síndico e o representante do Ministério Público serão ouvidos antes do 

despacho do juiz, salvo quando a destituição tenha por fundamento excesso de prazo 

pelo síndico, caso em que será decretada em face da simples verificação do fato.  

        § 2º Destituindo o síndico, o juiz nomeará o seu substituto, e do despacho que 

decretar a destituição, ou deixar de fazê-lo, cabe agravo de instrumento.  

        Art. 67. O síndico tem direito a uma remuneração, que o juiz deve arbitrar, 

atendendo à sua diligência, ao trabalho e à responsabilidade da função e à importância 

da massa, mas sem ultrapassar de 6% até Cr$100.000,00; de 5% sôbre o excedente até 
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Cr$200.000,00; de 4% sôbre o excedente até Cr$500.000,00; de 3% sôbre o excedente 

até Cr$1.000.000,00; de 2% sôbre o que exceder de Cr$1.000.000,00.  

        § 1º A remuneração é calculada sôbre o produto dos bens ou valores da massa, 

vendidos ou liquidados pelo síndico. Em relação aos bens que constituir em objeto de 

garantia real, o síndico perceberá comissão igual a que, em conformidade com a lei, fôr 

devida ao depositário nas execuções judiciais.  

        § 2º No caso de concordata, a percentagem não pode exceder a metade das taxas 

estabelecidas neste artigo, e é calculada sòmente sôbre a quantia a ser paga aos credores 

quirografários.  

        § 3º A remuneração será paga ao síndico depois de julgadas suas contas.  

        4º Não cabe remuneração alguma ao síndico nomeado contra as disposições desta 

lei, ou que haja renunciado ou sido destituído, ou cujas contas não tenham sido julgadas 

boas.  

        5º Do despacho que arbitrar a remuneração cabe agravo de instrumento, interposto 

pelo síndico, credores ou falido.  

        Art. 68. O síndico responde pelos prejuízos que causar à massa, por sua má 

administração ou por infringir qualquer disposição da presente lei.  

        Parágrafo único. A autorização do juiz, ou o julgamento das suas contas, não 

isentam o síndico de responsabilidade civil e penal, quando não ignorar o prejuízo que 

do seu ato possa resultar para a massa ou quando infringir disposição da lei.  

        Art. 69. O síndico prestará contas da sua administração, quando renunciar o cargo, 

fôr substituído ou destituído, terminar a liquidação, ou tiver o devedor obtido 

concordata.  

        1º As contas, acompanhadas de documentos probatórios, serão prestadas em 

processo apartado, que se apensará, afinal, aos autos da falência.  
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        2º O escrivão fará publicar aviso de que as contas se acham em cartório, durante 

dez dias, à disposição do falido e dos interessados, que poderão impugná-las.  

        3º Decorrido o prazo do aviso, e realizadas as necessárias diligências, serão 

julgadas pelo juiz, ouvido o representante do Ministério Público, e, se houver 

impugnação, o síndico.  

        4º Da sentença cabe agravo de petição.  

        4 º Da sentença cabe apelação. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 

        5º O síndico será intimado a entrar, dentro de quarenta e oito horas, com qualquer 

alcance, sob pena de prisão até sessenta dias.  

        6º Na sentença que reconhecer o alcance, o juiz pode ordenar o seqüestro de bens 

do síndico, para assegurar indenização da massa, prosseguindo a execução, na forma da 

lei.  

        7º Se o síndico não prestar contas dentro de dez dias após a sua destituição ou 

substituição, ou após a homologação da concordata, e de trinta dias após o término da 

liquidação, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, determinará a sua intimação 

pessoal para que as preste no prazo de cinco dias; decorrido o prazo sem serem 

prestadas, o juiz expedirá contra o revel mandato de prisão até sessenta dias, ordenando 

que o seu substituto organize as contas, tendo em vista o que aquêle recebeu e o que, 

devidamente autorizado, despendeu.  

TÍTULO IV 

    Da arrecadação e guarda dos bens, livros e documentos do falido 

        Art. 70. O síndico promoverá, imediatamente após o seu compromisso, a 

arrecadação dos livros, documentos e bens do falido, onde quer que estejam, requerendo 

para êsse fim as providências judiciais necessárias.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L6014.htm#art69
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        § 1º A arrecadação far-se-á com assistência do representante do Ministério Público, 

convidado pelo síndico. Opondo-se o falido à diligência ou dificultando-a, o síndico 

pedirá ao juiz o auxílio de oficiais de justiça.  

        § 2º O síndico levantará o inventário e estimará cada um dos objetos nêle 

contemplados, ouvindo o falido, consultando faturas e documentos, ou louvando-se no 

parecer de avaliadores, se houver necessidade.  

        § 3º O inventário será datado e assinado pelo síndico, pelo representante do 

Ministério Público e pelo falido, se presente, podendo êste apresentar, em separado, as 

observações e declarações que julgar a bem dos seus interêsses; se o falido recusar a sua 

assinatura, far-se-á constar do auto a recusa. O auto será entregue em cartório até três 

dias após a arrecadação.  

        § 4º Os bens penhorados ou por outra forma apreendidos, salvo tratando-se de ação 

ou execução que a falência não suspenda, entrarão para a massa, cumprindo o juiz 

deprecar, a requerimento do síndico, às autoridades competentes, a entrega dêles.  

        § 5º No mesmo dia em que iniciar a arrecadação, o síndico apresentará os livros 

obrigatórios do falido ao juiz, para o seu encerramento, caso êste já não tenha sido feito 

nos têrmos dos artigos 8º, parágrafo 3º, e 34º nº II.  

        § 6º Serão referidos no inventário:  

        I - os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do falido, designando-se o 

estado  em que se acham, número e denominação de cada um, páginas escrituradas, data 

do início da escrituração e do último lançamento, e se os livros obrigatórios estão 

revestidos das formalidades legais;  

        II - dinheiro, papéis, documentos e demais bens do falido;  

        III - os bens do falido em poder de terceiro, a título de guarda, depósito, penhor ou 

retenção;  
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        IV - os bens indicados como propriedade de terceiros ou reclamados por êstes, 

mencionando-se esta circunstância.  

        § 7º Os bens referidos no parágrafo anterior serão individuados quanto possível. 

Em relação aos imóveis, o síndico, no prazo de quinze dias após a sua arrecadação, 

exibirá as certidões do registro de imóveis, extraídas posteriormente à declaração da 

falência, com tôdas as indicações que nêle constarem.  

        Art. 71. A arrecadação dos bens particulares do sócio solidário será feita ao mesmo 

tempo que a dos bens da sociedade, levantando-se inventário especial de cada uma das 

massas.  

        Art. 72. Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do síndico ou de pessoa por êste 

escolhida, sob a responsabilidade dêle, podendo o falido ser incumbido da guarda de 

imóveis e mercadorias.  

        Art. 73. Havendo entre os bens arrecadados alguns de fácil deterioração ou que se 

não possam guardar sem risco ou grande despesa, o síndico, mediante petição 

fundamentada, representará ao juiz sôbre a necessidade da sua venda, individuando os 

bens a serem vendidos.  

        § 1º Ouvidos o falido e o representante do Ministério Público, o juiz, se deferir, 

nomeará leiloeiro e mandará que conste do alvará a discriminação dos bens.  

        § 2º O produto da venda será, pelo leiloeiro, recolhido ao estabelecimento 

designado para receber o dinheiro da massa (art. 209), juntando-se aos autos a nota do 

leilão e a segunda via do recibo do banco.  

        Art 74. O falido pode requerer a continuação do seu negócio; ouvidos o síndico e o 

representante do Ministério Público sôbre a conveniência do pedido, o juiz, se deferir, 

nomeará, para gerí-lo, pessoa idônea, proposta pelo síndico.  
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        § 1º A continuação do negócio, salvo caso excepcional e a critério do juiz, sòmente 

pode ser deferida após término da arrecadação e juntada dos inventários aos autos da 

falência.  

        § 2º O gerente, cujo salário, como os dos demais prepostos, será contratado pelo 

síndico mediante aprovação do juiz, ficará sob a imediata fiscalização do síndico e 

lançará os assentos das operações em livros especiais, por êste abertos, numerados e 

rubricados.  

        § 3º O gerente assinará, nos autos, têrmo de depositário dos bens da massa que lhe 

forem entregues, e de bem e fielmente cumprir os seus deveres, prestando contas ao 

síndico.  

        § 4º As compras e vendas serão a dinheiro de contado; em casos especiais, 

concordando o síndico e o representante do Ministério Público, o juiz poderá autorizar 

compras para pagamento no prazo de trinta dias. As vendas, salvo autorização do juiz, 

não poderão ser efetuadas por preço inferior ao constante da avaliação.  

        § 5º O gerente recolherá, diàriamente, ao estabelecimento designado para receber o 

dinheiro da massa (art. 209), as importâncias recebidas no dia anterior, e, no fim de cada 

semana, apresentará, para serem juntas aos autos, que se formarão em separado:  

        I - as relações das mercadorias adquiridas e vendidas e respectivos preços, 

caracterizando os negócios que, na conformidade do parágrafo anterior, tiverem sido 

feitos a prazo;  

        II - a demonstração das despesas gerais correspondentes à semana, inclusive 

aluguel e salário de propostos.  

        § 6º O juiz, a requerimento do síndico ou dos credores, ouvido o representante do 

Ministério Público, pode cassar a autorização para continuar o negócio do falido.  
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        § 7º Cessará a autorização se o falido não pedir concordata no prazo do art. 178, 

ou, se o tiver feito, quando julgado, em primeira instância, o seu pedido.  

        Art. 75. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os 

arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o síndico levará, 

imediatamente, o fato ao conhecimento do juiz, que, ouvido o representante do 

Ministério Público, marcará por editais o prazo de dez dias para os interessados 

requererem o que fôr a bem dos seus direitos.  

        § 1º Um ou mais credores podem requerer o prosseguimento da falência, 

obrigando-se a entrar com a quantia necessária às despesas, a qual será considerada 

encargo da massa.  

        § 2º Se os credores nada requererem, o síndico, dentro do prazo de oito dias, 

promoverá a venda dos bens porventura arrecadados e apresentará o seu relatório, nos 

têrmos e para os efeitos dos parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 200.  

        § 3º Proferida a decisão (art. 200, § 5º), será a falência encerrada pelo juiz nos 

respectivos autos.  

TÍTULO V 

                    Do pedido de restituição e dos embargos de terceiro 

Art 76. Pode ser pedida a restituição de coisa a arrecadada em poder do falido quando 

seja devida em virtude de direito real ou de contrato. 

        § 1º A restituição pode ser pedida, ainda que a coisa já tenha sido alienada pela 

massa.  

        § 2º Também pode ser reclamada a restituição das coisas vendidas a crédito e 

entregues ao falido nos quinze dias anteriores ao requerimento da falência, se ainda não 

alienados pela massa.  
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        Art. 77. O pedido de restituição deve ser cumpridamente fundamentado e 

individuará a coisa reclamada.  

        § 1º O juiz mandará autuar em separado o requerimento e documentos que o 

instruirem, e ouvirá o falido e o síndico, no prazo de três dias para cada um, valendo 

como contestação a informação ou parecer contrário do falido ou do síndico.  

        § 2º O escrivão avisará aos interessados, pelo órgão oficial, que se acha em cartório 

o pedido, sendo-lhes concedido o prazo de cinco dias para apresentarem contestação.  

        § 3° Havendo contestação e deferidas ou não as provas porventura requeridas, o 

juiz designará, dentro dos vinte dias seguintes, audiência de instrução e julgamento, que 

se realizará com observância do disposto no art. 95 e seus parágrafos.  

        § 4º Da sentença do juiz podem interpor agravo de petição o reclamante o falido, o 

síndico e qualquer credor, ainda que não contestante, contando-se o prazo da data da 

mesma sentença.  

      4 º Da sentença podem apelar o reclamante, o falido, o síndico e qualquer credor, 

ainda que não contestante, contando-se o prazo da data da mesma sentença. (Redação 

dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 

        § 5º A sentença que negar a restituição, pode mandar incluir o reclamante na 

classificação que, como credor, por direito lhe caiba.  

        § 6º Não havendo contestação, o juiz, ouvido o representante do Ministério 

Público, e se nenhuma dúvida houver sôbre o direito do reclamante, determinará, em 

quarenta e oito horas, a expedição de mandado para a entrega da coisa reclamada.  

        § 7º As despesas da reclamação, quando não contestada, são pagas pelo reclamante 

e, se contestada, pelo vencido.  

        Art. 78. O pedido de restituição suspende a disponibilidade da coisa, que será 

restituída em espécie.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L6014.htm#art77
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        § 1° Se ela tiver sido subrogada por outra, será esta entregue pela massa.  

        § 2° Se nem a própria coisa nem a subrogada existirem ao tempo da restituição, 

haverá o reclamante o valor estimado, ou, no caso de venda de uma ou outra, o 

respectivo preço. O pedido de restituição não autoriza, em caso algum, a repetição de 

rateios distribuídos aos credores.  

        § 3° Quando diversos reclamantes houverem de ser satisfeitos em dinheiro e não 

existir saldo bastante para o pagamento integral, far-se-á rateio entre êles.  

        § 4° O reclamante pagará à massa as despesas que a coisa reclamada ou o seu 

produto tiverem ocasionado.  

        Art. 79. Aquele que sofrer turbação ou esbulho na sua posse ou direito, por efeito 

da arrecadação ou do seqüestro, poderá, se não preferir usar do pedido de restituição 

(art. 76), defender os seus bens por via de embargos de terceiro.  

        § 1° Os embargos obedecerão à forma estabelecida na lei processual civil.  

        § 2° Da sentença que julgar os embargos, cabe apelação, que pode ser interposta 

pelo embargante, pelo falido, pelo síndico ou por qualquer credor, ainda que não 

contestante. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 

TÍTULO VI 

 Da verificação e classificação dos créditos 

SEÇÃO PRIMEIRA 

Da verificação dos créditos 

        Art. 80. Na sentença declaratória da falência, o juiz marcará o prazo de dez dias, no 

mínimo, e de vinte, no máximo, conforme a importância da falência e os interêsses nela 

envolvidos, para os credores apresentarem as declarações e documentos justificativos 

dos seus créditos.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L6014.htm#art79
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        Art. 81. O síndico, logo que entrar no exercício do cargo, expedirá circulares aos 

credores que constarem da escrituração do falido, convidando-os a fazer a declaração de 

que trata o art. 82, no prazo determinado pelo juiz.  

        1° As circulares, que podem ser impressas, conterão o texto do art. 82 e serão 

remetidas pelo correio, sob registro, com recibo de volta. Os credores, conforme a 

distância em que se acharem, podem ser convidados por telegrama.  

        2° O síndico é responsável por quaisquer prejuízos causados aos credores pela 

demora ou negligência no cumprimento desta obrigação, e sòmente se justificará 

exibindo o certificado do registro do correio, ou o recibo da estação telegráfica, que 

provem ter feito, oportunamente, o convite.  

        Art. 82. Dentro do prazo marcado pelo juiz, os credores comerciais e civís do 

falido e, em se tratando de sociedade, os particulares dos sócios solidàriamente 

responsáveis, são obrigados a apresentar, em cartório, declarações por escrito, em duas 

vias, com a firma reconhecida na primeira, que mencionem as suas residências ou as dos 

seus representantes ou procuradores no lugar da falência, a importância exata do crédito, 

a sua origem, a classificação que, por direito, lhes cabe, as garantias que lhes tiverem 

sido dadas, e as respectivas datas, e que especifique, minuciosamente, os bens e títulos 

do falido em seu poder, os pagamentos recebidos por conta e o saldo definitivo na data 

da declaração da falência, observando-se o dispôsto no art. 25.  

        1° À primeira via da declaração, o credor juntará o título ou títulos do crédito, em 

original, ou quaisquer documentos. Se os títulos comprobatórios do crédito estiverem 

juntos a outro processo, poderão ser substituídos por certidões de inteiro teor, extraídas 

dos respectivos autos.  

        2° Diversos créditos do mesmo titular podem ser compreendidos numa só 

declaração, especificando-se, porém, cada um dêles.  
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        3° O representante dos debenturistas será dispensado da exibição de todos os 

títulos originais, quando fizer declaração coletiva do crédito.  

        4° O escrivão dará sempre recibo das declarações de crédito e documentos 

recebidos.  

        Art. 83. À medida que fôr recebendo as declarações de crédito, o escrivão 

entregará as segundas vias ao síndico e organizará, com as primeiras e documentos 

respectivos, os autos das declarações de crédito.  

        Art. 84. Ao receber a segunda via das declarações de crédito, o síndico exigirá do 

falido, ou, no caso do art. 34, n° III, de seu representante, informação por escrito sôbre 

cada uma. À vista dessa informação, e dos livros, papéis e assentos do falido, e de 

outras diligências que se efetuarem, o síndico consignará por escrito o seu parecer, 

fazendo-o acompanhar do estrato da conta do credor.  

        1° A informação do falido e é parecer do síndico serão dados na segunda via de 

cada declaração, à qual serão juntos os extratos de contas e os documentos oferecidos 

pelo falido e pelo síndico.  

        2° Quando a informação ou o parecer forem contrários à legitimidade importância 

ou classificação do crédito, serão havidos como impugnação, para os efeitos dos 

parágrafos 1° e 2° do art. 88, podendo o falido ou o síndico indicar outras provas que 

julgarem necessárias, para demonstrar a verdade do alegado.  

        Art. 85. Na declaração de crédito do síndico, o falido dará a sua informação, por 

escrito, nos cinco dias seguintes ao da entrega em cartório.  

        1° O síndico apresentará, dentro do prazo do art. 14, parágrafo único, n° V, para 

serem juntos aos autos das declarações de crédito, o extrato da sua conta nos livros do 

falido e os títulos comprobatórios do seu crédito que, porventura, não tenha exibido (art. 

62, parágrafo único).  
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        2° Nas vinte e quatro horas seguintes ao vencimento do prazo do artigo 14, 

parágrafo único, n° V, o síndico, em petições que contenha a relação dos credores que 

declararam os seus créditos, requererá a nomeação de dois dêles para que, até o fim do 

prazo do art. 87, examinem o seu crédito, dando parecer na única via da respectiva 

declaração.  

        Art. 86. Nos cinco dias seguintes ao decurso do prazo do art. 14, parágrafo único, 

n° V, o síndico entregará em cartório, para serem juntos aos autos das declarações de 

crédito, as segundas vias, pareceres e documentos respectivos, acompanhados das 

seguintes relações:  

        I - dos credores que declararam os seus créditos, dispostos na ordem determinada 

no art. 102 e seu parágrafo 1°, mencionando os seus domicílios, bem como o valor e a 

natureza dos créditos;  

        II - dos credores que não fizeram a declaração do art. 82, mas constantes dos livros 

do falido, documentos atendíveis e outras provas, mencionados na mesma ordem e com 

as mesmas indicações do n° I.  

        Art. 87. Findo o prazo do artigo anterior, as declarações de crédito poderão ser 

impugnadas, dentro dos cinco dias seguintes, quanto à sua legitimidade, importância ou 

classificação.  

        Parágrafo único. Têm qualidade para impugnar, todos os credores que declararam 

seu crédito e os sócios ou acionistas da sociedade falida.  

        Art. 88. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os 

documentos que tenha o impugnante, o qual indicará as outras provas consideradas 

necessárias.  
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        1° Cada impugnação será autuada em separado, com as duas vias da declaração e 

os documentos a ela relativos, para êsse fim desentranhados dos autos das declarações 

de crédito.  

        2° Terão uma só autuação as diversas impugnações ao mesmo crédito.  

        Art. 89. Para desistir da impugnação, o impugnante deverá pagar as custas e 

despesas devidas. Não havendo outros impugnantes, o escrivão fará publicar, por conta 

do desistente, aviso aos interessados, de que, no prazo de cinco dias, poderão prosseguir 

na impugnação.  

        Art. 90. Decorridos os cinco dias marcados no art. 87 os credores impugnados 

terão o prazo de três dias para contestar a impugnação, juntando os documentos que 

tiverem e indicando outros meios de prova que reputem necessários.  

        Art. 91. Findo o prazo do artigo anterior, será imediatamente aberta vista ao 

representante do Ministério Público, dos autos das declarações do crédito e das 

impugnações para que, no prazo de cinco dias, dê o seu parecer.  

        Art. 92. Voltando os autos, o escrivão os fará imediatamente conclusos ao juiz, 

que, no prazo de cinco dias:  

        I - julgará os créditos não impugnados, e as impugnações que entender 

suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, 

mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação;  

        II - proferirá, em cada uma das restantes impugnações, despacho em que:  

        a) designará audiência de verificação de crédito, a ser realizada dentro dos vinte 

dias seguintes, que não poderão ser ultrapassados, determinando, se houver necessidade, 

expediente extraordinário para a sua realização;  

        b) deferirá, ou não, as provas indicadas, determinando, de ofício, as que entender 

convenientes e nomeando perito, se fôr o caso.  
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        Art. 93. Nomeado perito, os interessados, no prazo de três dias, poderão apresentar 

em cartório, seus quésitos.  

        Parágrafo único. O perito deverá apresentar o laudo, em cartório, até cinco dias 

antes da data marcada para a audiência.  

        Art. 94. Quarenta e oito horas antes de cada audiência de verificação de crédito, o 

escrivão fará conclusos ao juiz os autos da impugnação de crédito respectiva.  

        Art 95. A audiência de verificação de crédito será iniciada pela realização das 

provas determinadas, que obedecerão à seguinte ordem: depoimentos do impugnante e 

do impugnado, declarações do falido e inquirição de testemunhas.  

        1º Terminadas as provas, o juiz, dará a palavra, sucessivamente, ao impugnante, ao 

impugnado e ao representante do Ministério Público, se presente, pelo prazo de dez 

minutos improrrogáveis para cada um, e em seguida proferirá sentença.  

        2º A ausência de qualquer das partes ou dos seus procuradores, do falido, de 

testemunhas ou do representante do Ministério Público, não impedirá o juiz de proferir 

a sentença.  

        3º o escrivão lavrará, sob ditado do juiz, ata que contenha o resumo do ocorrido na 

audiência e a sentença, sendo os depoimentos tomados em apartado.  

        4º A ata, assinada pelo juiz e pelo escrivão e, se presentes, pelos procuradores e 

pelo representante do Ministério Público, será junta aos autos da impugnação, 

acompanhada dos depoimentos, assinados pelo juiz, escrivão e depoentes.  

        Art. 96. Na conformidade das decisões do juiz, o síndico imediatamente organizará 

o quadro geral dos credores admitidos à falência, mencionando as importâncias dos 

créditos e a sua classificação, na ordem estabelecida na art. 102 e seu parágrafo 1º.  

        1º Os credores particulares de cada um dos sócios solidários serão incluídos no 

quadro, em seguida aos credores sociais, na mesma ordem.  
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        2º O quadro, assinado pelo juiz e pelo síndico, será junto aos autos da falência e 

publicado no órgão oficial dentro do prazo de cinco dias, contados da data da sentença 

que haja ultimado a verificação dos créditos.  

        Art. 97. Da sentença do juiz, na verificação do crédito, cabe apelação ao 

prejudicado, ao síndico, ao falido e a qualquer credor, ainda que não tenha sido 

impugnante. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 

        § 1 º A apelação, que não terá efeito suspensivo, pode ser interposta até quinze dias 

depois daquele em que for publicado o quadro geral dos credores, e será processada nos 

autos da impugnação. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 

        2º Se não fôr interposto recurso da decisão do juiz na impugnação de créditos, os 

respectivos autos serão apensados aos das declarações de crédito.  

        Art. 98. O credor que se não habilitar no prazo determinado pelo juiz, pode 

declarar o seu crédito por petição em que atenderá às exigências do artigo 82, 

instruindo-a com os documentos referidos no parágrafo 1º do mesmo artigo.  

        1º O juiz determinará a intimação pessoal do falido e do síndico, os quais, com 

observância do disposto no art. 84 e no prazo de três dias para cada um, se manifestarão 

sôbre o pedido, em seguida ao que o escrivão fará publicar aviso para que os 

interessados apresentem, dentro do prazo de dez dias, as impugnações que entenderem.  

        2º Decorrido o prazo para impugnação dos interessados, o escrivão fará vista dos 

autos ao representante do Ministério Público, que, no prazo de três dias, dará o seu 

parecer.  

        3 º Com o parecer do representante do Ministério Público, os autos serão conclusos 

ao juiz para os fins previstos no artigo 92, cabendo, da sentença que julgar o crédito, 

recurso de apelação, que não terá efeito suspensivo. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 

27.12.1973) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L6014.htm#art97
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        4º Os credores retardatários não têm direitos aos rateios anteriormente distribuídos.  

        Art. 99. O síndico ou qualquer credor admitido podem, até o encerramento da 

falência, pedir a exclusão, outra classificação, ou simples retificação de quaisquer 

créditos nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, êrro essencial ou 

de documentos ignorados na época do julgamento do crédito.  

        Parágrafo único. Esse pedido obedecerá ao processo ordinário, cabendo da 

sentença o recurso de apelação. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 

        Art. 100. Os credores admitidos à falência, por sentença passada em julgado, 

podem requerer a restituição dos documentos que instruiram a sua declaração de 

crédito, nos quais o escrivão certificará o desentranhamento, mencionando a 

classificação e o valor com que o crédito foi admitido.  

        Parágrafo único. Os documentos que houverem instruído declarações de crédito 

impugnadas, serão restituídos na forma prevista neste artigo, mas dêles ficará traslado; 

se a impugnação tiver versado matéria de falsidade julgada procedente, a restituição dos 

documentos sòmente se dará depois de julgada ou prescrita a ação penal.  

        Art. 101. O juiz ou tribunal que, por fundamento de fraude, simulação ou falsidade, 

excluir ou reduzir qualquer crédito, mandará, na mesma sentença, que o escrivão tire 

cópia das peças principais dos autos e da sua sentença ou acórdão, a fim de ser, no prazo 

de dez dias, encaminhada ao representante do Ministério Público, para os fins penais. 

SEÇÃO SEGUNDA 

Da classificação dos créditos 

               Art. 102. Ressalvada a partir de 2 de janeiro de 1958, a preferência dos 

créditos dos empregados, por salários e indenizações trabalhistas, sôbre cuja 

legitimidade não haja dúvida, ou quando houver, em conformidade com a decisão que 

fôr proferida na Justiça do Trabalho, e, depois dêles a preferência dos credores por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L6014.htm#art99
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encargos ou dívidas da massa (art. 124), a classificação dos créditos, na falência, 

obedece à seguinte ordem: (Redação dada pela Lei nº 3.726, de 11.2.1960) 

        I – créditos com direitos reais de garantia;  

        II – créditos com privilégio especial sôbre determinados bens;  

        IIl – créditos com privilégio geral;  

        IV – créditos quirografários  

        § 1º Preferem a todos os créditos admitidos à falência a indenização por acidente 

do trabalho e os outros créditos que, por lei especial, gozarem essa prioridade.  

        § 2º Têm o privilégio especial;  

        I – os créditos a que o atribuírem as leis civis e comerciais, salvo disposição 

contrária desta lei;  

        II – os créditos por aluguer de prédio locado ao falido para seu estabelecimento 

comercial ou industrial, sôbre o mobiliário respectivo:  

        III – os créditos a cujos titulares a lei confere o direito de retenção, sôbre a coisa 

retida; o credor goza, ainda do direito de retenção sôbre os bens móveis que se acharem 

em seu poder por consentimento do devedor, embora não esteja vencida a dívida, 

sempre que haja conexidade entre esta e a coisa retida, presumindo-se que tal 

conexidade entre comerciantes resulta de suas relações de negócios.  

        § 3º Têm privilégio geral:  

        I – os créditos a que o atribuírem as leis civis e comerciais, salvo disposição 

contrária desta lei;  

        II – os créditos dos Institutos ou Caixas de Aposentadoria e pensões, pelas 

contribuições que o falido dever.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L3726.htm#art1
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        § 4º São quirografários os créditos que, por esta lei, ou por lei especial, não entram 

nas classes I, II e III deste artigo e os saldos dos créditos não cobertos pelo produto dos 

bens vinculados ao seu pagamento.  

TÍTULO VII 

Do inquérito judicial 

       Art. 103. Nas vinte o quatro horas seguintes ao vencimento do dôbro do prazo 

marcado pelo juiz para os credores declararem os seus créditos (artigo 14, parágrafo 

único, n° V) o síndico apresentará em cartório, em duas vias, exposição circunstanciada, 

na qual, considerando as causas da falência, o procedimento do devedor, antes e depois 

da sentença declaratória, e outros elementos ponderáveis, especificará, se houver, os 

atos que constituem crime falimentar, indicando os responsáveis e, em relação a cada 

um, os dispositivos penais aplicáveis.  

        § 1° Essa exposição, instruída com o laudo do perito encarregado do exame da 

escrituração do falido (art. 63, n° V), e quaisquer documentos, concluirá, se fôr caso, 

pelo requerimento de inquérito, exames e diligência destinados à apuração de fatos ou 

circunstâncias que possam servir de fundamento à ação penal (Código de Processo 

Penal, art. 509).  

        § 2º As primeiras vias da exposição e do laudo e os documentos formarão os autos 

do inquérito judicial e as segundas vias serão juntas aos autos da falência.  

        Art. 104. Nos autos do inquérito judicial, os credores podem, dentro dos cinco dias 

seguintes ao da entrega da exposição do síndico, não só requerer o inquérito, caso o 

síndico o não tenha feito, mas ainda alegar e requerer o que entenderem conveniente à 

finalidade do inquérito pedido.  

        Art. 105. Findo o prazo do artigo anterior, os autos serão feitos, imediatamente, 

com vista ao representante do Ministério Público, para que, dentro de três dias, 
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opinando sôbre a exposição do síndico, as alegações dos credores e os requerimentos 

que hajam apresentado, alegue e requeira o que fôr conveniente à finalidade do 

inquérito, ainda que êste não tenha sido requerido pelo síndico ou por credor.  

        Art. 106. Nos cinco dias seguintes, poderá o falido contestar as argüições contidas 

nos autos do inquérito e requerer o que entender conveniente.  

        Art. 107. Decorrido o prazo do artigo anterior, os autos serão imediatamente 

conclusos ao juiz, que, em quarenta e oito horas, deferirá ou não as provas requeridas, 

designando dia e hora para se realizarem as deferidas, dentro dos quinze dias seguintes, 

que não poderão ser ultrapassados, determinando expediente extraordinário, se 

necessário.  

        Art. 108. Se não houver provas a realizar ou realizadas as deferidas, os autos serão 

imediatamente feitos com vista ao representante do Ministério Público, que, no prazo de 

cinco dias, pedirá a sua apensação ao processo da falência ou oferecerá denúncia contra 

o falido e outros responsáveis.  

        Parágrafo único. Se o representante do Ministério Público não oferecer denúncia, 

os autos permanecerão em cartório pelo prazo de três dias, durante os quais o síndico ou 

qualquer credor poderão oferecer queixa.  

        Art. 109. Com a denúncia, ou, se esta não tiver sido oferecida, decorrido o prazo 

do parágrafo único do artigo anterior, haja ou não queixa, o escrivão fará, 

imediatamente, conclusão dos autos. O juiz, no prazo de cinco dias, se não tiver havido 

oferecimento de denúncia ou de queixa ou se não receber a que tiver sido oferecida, 

determinará que os autos sejam apensados ao processo da falência.  

        § 1° Não tendo sido oferecida queixa, o juiz, se considerar improcedentes as razões 

invocadas pelo representante do Ministério Público para não oferecer denúncia, fará 

remessa dos autos do inquérito judicial ao procurador geral, nos têrmos e para os fins do 
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art. 28 do Código de Processo Penal. A remessa será feita pelo escrivão, no prazo de 

quarenta e oito horas, e o procurador geral se manifestará no prazo de cinco dias, 

contados do recebimento dos autos.  

        § 2° Se receber a denúncia ou a queixa, o juiz, em despacho fundamentado, 

determinará a remessa imediata dos autos ao juízo criminal competente para 

prosseguimento da ação nos têrmos da lei processual penal.  

        § 3° Antes da remessa dos autos ao juízo criminal, o escrivão extrairá do despacho 

cópia que juntará aos autos da falência.  

        Art. 110. Recebida a denúncia ou queixa por fato verificável mediante simples 

inspeção nos livros do falido, ou nos autos, e omitido na exposição do síndico, o juiz o 

destituirá por despacho proferido nos autos da falência.  

        Art. 111. O recebimento da denúncia ou da queixa obstará, até sentença penal 

definitiva, a concordata suspensiva da falência (art. 177).  

        Parágrafo único. Na falência das sociedades, produzirá o mesmo efeito o 

recebimento da denúncia ou da queixa contra seus diretores, administradores, gerentes 

ou liquidantes.  

        Art. 112. O recurso do despacho que não receber a denúncia ou a queixa, não 

obstará ao pedido de concordata, desde que feito antes de seu provimento; e a 

concordata, uma vez concedida na pendência do recurso, prevalecerá até sentença 

condenatória definitiva.  

        Art. 113. A rejeição da denúncia ou da queixa, observado o disposto no art. 43, e 

seu parágrafo único, do Código de Processo Penal, não impede o exercício da ação 

penal (art. 194), quer esta se refira aos mesmos fatos nela argüidos, quer a fatos dêstes 

distintos.  
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        Parágrafo único. O recebimento da denúncia ou da queixa, nesses casos, não 

obstará à concordata. 

TÍTULO VIII 

Da Liquidação 

SEÇÃO PRIMEIRA 

    Da realização do ativo 

        Art. 114. Apresentado o relatório do síndico (art. 63, nº XIX), se o falido não pedir 

concordata, dentro do prazo a que se refere o art. 178, ou se a que tiver pedido lhe fôr 

negado, o síndico, nas quarenta e oito horas seguintes, comunicará aos interessados, por 

aviso publicado no órgão oficial, que iniciará a realização do ativo e o pagamento do 

passivo.  

        Parágrafo único. Se tiver recebida a denúncia ou queixa (art. 109, § 2º), o síndico, 

nas quarenta e oito horas seguintes à apresentação do relatório, providenciará a mesma 

publicação.  

        Art. 115. Publicado o aviso referido no artigo anterior e seu parágrafo, os autos 

serão conclusos ao juiz para marcar o prazo da liquidação, iniciando imediatamente o 

síndico a realização do ativo, com observância do que nesta lei se determina.  

        Art. 116. A venda dos bens pode ser feita englobada ou separadamente.  

        § 1º Se o contrato de locação estiver protegido pelo Decreto nº 24.150, de 20 de 

abril de 1934, o estabelecimento comercial ou industrial do falido será vencido na sua 

integridade, incluindo-se na alienação a transferência do mesmo contrato.  

        § 2º Verificada, entretanto, a inconveniência dessa forma de venda, o síndico pode 

optar pela resolução do contrato e mandar vender separadamente os bens.  

        Art. 117. Os bens da massa serão vendidos em leilão público, anunciado com dez 

dias de antecedência, pelo menos, se se tratar de móveis, e com vinte dias, se de 
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imóveis, devendo estar a êle presente, sob pena de nulidade, o representante do 

Ministério Público.  

        § 1º O leiloeiro é da livre escolha do síndico, servindo, nos lugares onde não 

houver leiloeiro, o porteiro dos auditórios ou quem suas vêzes fizer. Quanto ao produto 

da venda, observar-se-á o disposto no parágrafo 2º do art. 73.  

        § 2º O arrematante dará um sinal nunca inferior a vinte por cento; se não completar 

o preço, dentro em três dias, será a coisa levada a novo leilão, ficando obrigado a prestar 

a diferença porventura verificada e a pagar as despesas, além de perder o sinal que 

houver dado. O síndico terá, para cobrança, ação executiva, devendo instruir a petição 

inicial com a certidão do leiloeiro.  

        § 3º A venda dos imóveis independe de outorga uxória.  

        § 4º A venda de valores negociáveis na Bôlsa será feita por corretor oficial.  

        Art. 118. Pode também o síndico preferir a venda por meio de propostas, desde que 

a anuncie no órgão oficial e em outro jornal de grande circulação, durante trinta dias, 

intervaladamente, chamando concorrentes.  

        1º As propostas, encerradas em envelopes lacrados, devem ser entregues ao 

escrivão, mediante recibo, e abertas pelo juiz, no dia e hora designados nos anúncios, 

perante o síndico e os interessados que comparecerem, lavrando o escrivão o auto 

respectivo, por todos assinado, e juntando as propostas aos autos da falência.  

        2º O síndico, em vinte e quatro horas, apresentará ao juiz a sua informação sôbre as 

propostas, indicando qual a melhor. O juiz, ouvindo, em três dias, o falido e o 

representante do Ministério Público, decidirá, ordenando, se autorizar a venda, a 

expedição do respectivo alvará.  

        3º Os credores podem fazer as reclamações que entenderem, até o momento de 

subirem os autos à conclusão do juiz.  
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        Art. 119. Os bens gravados com hipoteca serão levados a leilão na conformidade 

da lei processual civil, notificado o credor, por despacho do juiz, sem prejuízo do 

disposto nos art. 821 e 822 do Código Civil.  

        1º Se o síndico, dentro de trinta dias, após a publicação do aviso a que se refere o 

art. 114 e seu parágrafo, não notificar o credor hipotecário do dia e hora em que se 

realizará a venda do imóvel hipotecado, poderá o credor propor a ação competente e 

terá o direito de cobrar as multas que no contrato tiverem sido estipuladas, para o caso 

de cobrança judicial.  

        2º Se a venda do imóvel fôr urgente, como nos caso do art. 762, nº I, do Código 

Civil, o credor, justificando os fatos alegados, poderá pedir ao juiz a venda imediata do 

imóvel hipotecado.  

        3º Serão também levados a leilão os bens dados em anticrese.  

        Art. 120. Os bens que constituirem objeto de direito de retenção serão vendidos 

também em leilão, sendo intimados os possuidores para entregá-los ao síndico.  

        1º Fica salvo ao síndico o direito de remir aquêles bens em benefício da massa, se 

achar da conveniência desta.  

        2º Os credores pignoratícios conservam o direito de mandar vender a coisa 

apenhada, se tal faculdade lhes foi conferida, expressamente, no contrato, prestando 

contas ao síndico. Se, porém, não tiverem ficado com tal faculdade, poderão notificar o 

síndico para, dentro de oito dias, remir a coisa dada em penhor; se o síndico não achar 

de conveniência para a massa a remissão da coisa, deverá notificar o credor para que 

dela lhe faça entrega, na forma dêste artigo.  

        3º Se o síndico, dentro de dez dias, a contar da data do recebimento da coisa, não 

notificar o credor do dia e hora do leilão, poderá êste propor contra a massa a ação 
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competente, e terá o direito de cobrar as multas que, no contrato, tiverem sido 

estipuladas para o caso de cobrança judicial.  

        Art. 121. O síndico não pode, sem ordem judicial, cobrar dívidas com abatimento, 

ainda que as considere de difícil liquidação.  

        Art. l22. Credores que representem mais de um quarto do passivo habilitado, 

podem requerer ao juiz a convocação de assembléia que delibere em têrmos precisos 

sôbre o modo de realização do ativo, desde que não contrários ao dispôsto na presente 

lei, e sem prejuízo dos atos já praticados pelo síndico na forma dos artigos anteriores, 

sustando-se o prosseguimento da liquidação ou o decurso de prazos até a deliberação 

final.  

        1º A convocação dos credores será feita por edital, mandado publicar pelo síndico, 

com a antecedência de oito dias, e do qual constarão lugar, dia e hora designados.  

        2º Na assembléia, a que deve estar presente o síndico, o juiz presidirá os trabalhos, 

cabendo-lhe vetar as deliberações dos credores contrários às disposições desta lei.  

        3º As deliberações serão tomadas por maioria calculada sôbre a importância dos 

créditos dos credores presentes. No caso de empate, prevalecerá a decisão do grupo que 

reunir maior número de credores.  

        4º Nas deliberações relativas ao patrimônio social, sòmente tomarão parte os 

credores sociais; nas que se relacionarem com o patrimônio individual de cada sócio, 

concorrerão os respectivos credores particulares e os credores sociais.  

        5º Do ocorrido na assembléia, o escrivão lavrará ata que conterá o nome dos 

presentes e será assinada pelo juiz. Os credores assinarão lista de presença que, com a 

ata, será junta aos autos da falência.  

        Art. 123. Qualquer outra forma de liquidação do ativo pode ser autorizada por 

credores que representem dois terços dos créditos.  
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        1º Podem ditos credores organizar sociedade para continuação do negócio do 

falido, ou autorizar o síndico a ceder o ativo a terceiro.  

        2º O ativo sòmente pode ser alienado, seja qual fôr a forma de liquidação aceita, 

por preços nunca inferiores aos da avaliação, feita nos têrmos do parágrafo 2º do artigo 

70.  

        3º A deliberação dos credores pode ser tomada em assembléia, que se realizará 

com observância das disposições do artigo anterior, exceto a do parágrafo 3º; pode 

ainda ser reduzida a instrumento, público ou particular, caso em que será publicado 

aviso para ciência dos credores que não assinaram o instrumento, os quais, no prazo de 

cinco dias, podem impugnar a deliberação da maioria.  

        4º A deliberação dos credores dependem de homologação do juiz e da decisão cabe 

agravo de instrumento, aplicando-se ao caso o dispôsto no parágrafo único do artigo 17.  

        5º Se a forma de liquidação adotada fôr de sociedade organizada pelos credores, os 

dissidentes serão pagos, pela maioria, em dinheiro, na base do preço da avaliação dos 

bens, deduzidas as importâncias correspondentes aos encargos e dívidas da massa. 

SEÇÃO SEGUNDA 

Do pagamento aos credores da massa 

        Art. 124. Os encargos e dívidas da massa são pagos com preferência sobre os 

créditos admitidos a falência, ressalvado o disposto nos artigos 102 e 125.  (Redação 

dada pela Lei nº 3.726, de 11.2.1960) 

        § 1º São encargos da massa:  

        I – as custas judiciais do processo da falência, dos seus incidentes das ações em 

que a massa fôr vencida;  

        Il – as quantias fornecidas a massa pelo síndico ou pelos credores:  
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        III – as despesas com a arrecadação, administração, realização de ativo e 

distribuição do seu produto, inclusive a comissão de síndico;  

        IV – as despesas com a moléstia e o enterro do falido, que morrer na indigência, no 

curso do processo;  

        V – os impostos e contribuições públicas a cargo da massa e exigíveis durante a 

falência;  

        VI – as indenizações por acidentes do trabalho que, no caso de continuação de 

negócio do falido, se tenha verificado nesse período.  

        § 2º São dívidas da massa:  

        I – as custas pagas pelo credor que requereu a falência;  

        II – as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos, praticados pelo síndico;  

        III – as obrigações provenientes de enriquecimento indevido da massa.  

        § 3º Não bastando, os bens da massa para o pagamento de todos os seus credores, 

serão pagos os encargos antes das dívidas, fazendo-se rateio em cada classe, se 

necessário sem prejuízo porém dos créditos de natureza trabalhista.  

SEÇÃO TERCEIRA 

Do pagamento aos credores da falência 

        Art. 125. Vendidos os bens que constituam objeto de garantia real ou de privilégio 

especial, e descontadas as custas e despesas da arrecadação, administração, venda, 

depósito ou comissão do síndico, relativas aos mesmos bens, os respectivos credores 

receberão imediatamente a importância dos seus créditos, até onde chegar o produto dos 

bens que asseguram o seu pagamento.  

        § 1º O credor anticrético haverá, do produto da venda, o valor atual, à taxa de seis 

por cento ao ano, dos rendimentos que pudesse receber em compensação da dívida.  
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        § 2º Se não ficarem pagos do seu capital, e juros, êsses credores serão incluídos, 

pelo saldo do capital, entre os quirografários, independentemente de qualquer 

formalidade.  

        § 3º A dívida proveniente de salários do trabalhador agrícola será partes dos 

créditos hipotecários ou pignoratícios, pelo produto da colheita para qual houver aquêle 

concorrido o seu trabalho.  

        4° O produto da venda dos bens que constituam objeto de hipoteca de penhor 

industrial, agrícola ou pecuário, a favor de credores que ainda o tenham declarado os 

seus créditos, será retido pela massa até regular habilitação do crédito. A quantia retida 

distribuir-se-á como rateio final da liquidação, se o credor, intimado pelo síndico, não 

declarar o seu crédito de dentro de dez dias.  

        Art. 126. Os credores com privilégio geral serão pagos logo que haja dinheiro em 

caixa.  

        Parágrafo único. Concorrendo credores privilegiados em igualdade de condições, 

serão pagos em rateio se o produto dos bens não chegar para todos.  

        Art. 127. Pagos os credores privilegiados, o síndico passará a satisfazer credores 

quirografários, distribuindo rateio tôdas as vêzes que o saldo em caixa bastar para um 

dividendo de cinco por cento.  

        1º A distribuição será comunicada por aviso publicado no órgão oficial e, se a 

massa comportar, em outro jornal de grande circulação.  

        2º Os pagamentos serão anotados nos respectivos títulos originai ou aqueles que 

houverem servido para a verificação dos créditos e dêle os credores passarão recibo.  

        3º Os rateios não reclamados dentro de sessenta dias depois da publicação do aviso 

serão depositados em nome e por conta do credor, no estabelecimento designado para 

receber os dinheiros da massa (art. 209).  
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        Art. 128. Concorrendo na falência credores sociais e credores particulares dos 

sócios solidários, observar-se-á o seguinte:  

        I - os credores da sociedade serão pagos pelo produto dos bens sociais;  

        II - havendo sobra, será rateada pelas diferentes massas particulares dos sócios de 

responsabilidade solidária, na razão proporcional dos seus respectivos quinhões no 

capital social, se outra coisa não tiver sido estipulada no contrato da sociedade;  

        III - não chegando o produto dos bens sociais para pagamento dos credores sociais, 

êstes concorrerão, pelos saldos dos seus créditos, em cada uma as massas particulares 

dos sócios, nas quais entrarão em rateio com os respectivos credores particulares.  

        Parágrafo único. Pelos bens apurados nos têrmos dos artigos 5º, parágrafo único, e 

51, serão pagos apenas os créditos anteriores à retirada dos sócios.  

        Art. 129. Se a massa comportar o pagamento do principal e dos juros, será 

restituída ao falido a sobra que houver.  

        Art. 130. O juiz, a requerimento dos interessados, ordenará a reserva, em favor 

dêstes, até que sejam decididas as suas reclamações ou ações, das importâncias dos 

créditos por cuja preferência pugnarem, ou dos rateios que lhes possam caber.  

        Parágrafo único. Se o interessado a favor do qual foi ordenada a reserva, deixar 

correr os prazos processuais da reclamação ou ação, sem exercer o seu direito, se não 

preparar os autos dentro de três dias depois de esgotado o último prazo, se protelar ou 

criar qualquer embaraço ao processo, o juiz, a requerimento do síndico, considerará sem 

efeito a reserva.  

        Art. 131. Terminada a liquidação e julgadas as contas do síndico (artigo 69), êste, 

dentro de vinte dias, apresentará relatório final da falência, indicando o valor do ativo e 

o do produto da sua realização, o valor do passivo dos pagamentos feitos aos credores, e 
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demonstrará as responsabilidades com que continuará o falido, declarando cada uma 

delas de per si.  

        Parágrafo único. Findo o prazo sem a apresentação do relatório, o juiz, a 

requerimento de qualquer interessado, determinará a intimação pessoal do síndico para 

que o apresente no prazo de cinco dias; decorrido êste sem apresentação o juiz destituirá 

o síndico e atribuirá ao representante do Ministério Público a incumbência de organizar 

o relatório no prazo marcado neste artigo.  

        Art. 132. Apresentado o relatório final, deverá o juiz encerrar, por sentenças, o 

processo da falência.  

        1º Salvo caso de fôrça maior, devidamente provado, o processo da falência deverá 

estar encerrado dois anos depois do dia da declaração.  

        2° A sentença de encerramento será publicada por edital e dela caberá agravo de 

petição.  

        2 º A sentença de encerramento será publicada por edital e dela caberá apelação. 

(Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 

        3° Encerrada a falência, os livros do falido serão entregues a êste, subsistindo, 

quanto à sua conservação e guarda, as obrigações decorrente das leis em vigor. 

Pendente, porém, ação penal por crime falimentar, os livros ficarão em cartório até que 

passe em julgado a respectiva sentença.  

        Art. 133. É título hábil, para execução do saldo (art. 33), certidão de que conste a 

quantia por que foi admitido o credor e por que causa, quanto pagou a massa em rateio e 

quanto ficou o falido a dever-lhe na data do encerramento da falência.  

TÍTULO IX 

Da extinção das obrigações 
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        Art. 134. A prescrição relativa às obrigações do falido recomeça a correr no dia em 

que passar em julgado a sentença de encerramento da falência.  

        Art. 135. Extingue as obrigações do falido:  

        I - o pagamento, sendo permitida a novação dos créditos com garantia real;  

        II - o rateio de mais de quarenta por cento, depois de realizado todo o ativo, sendo 

facultado o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem, se para tanto 

não bastou a integral liquidação da massa;  

        III - o decurso do prazo de cinco anos, contado a partir do encerramento da 

falência, se o falido, ou o sócio gerente da sociedade falida, não tiver sido condenado 

por crime falimentar;  

        IV - o decurso do prazo de dez anos, contado a partir do encerramento da falência, 

se o falido, ou o sócio gerente da sociedade falida, tiver sido condenado a pena de 

detenção por crime falimentar;  

        Art. 136. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações, nos têrmos dos artigos 

134 e 135, o falido ou o sócio solidário da sociedade falida pode requerer que seja 

declarada por sentença a extinção de tôdas as suas obrigações.  

        Art. 137. O requerimento será autuado em separado, com os respectivos 

documentos, e publicado, por edital com o prazo de trinta dias, no órgão oficial e em 

outro jornal de grande circulação.  

        1° Dentro do prazo do edital, qualquer credor ou prejudicado pode opôr-se ao 

pedido do falido.  

        2° Findo o prazo, o juiz, com audiência do falido, se tiver havido oposição, e com a 

do representante do Ministério Público, tendo, cada um, cinco dias para falar, proferirá, 

em igual prazo, a sentença.  
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        3° Se o requerimento fôr anterior ao encerramento da falência (artigo 135, n° I), o 

juiz, ao declarar extintas as obrigações, encerrará a falência.  

        4° Da sentença cabe agravo de petição.  

        4 º Da sentença cabe apelação. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973)  

        5° Passada em julgado a decisão, os autos serão apensados aos da falência.  

        6° A sentença que declarar extintas as obrigações, será publicada por edital e 

comunicada aos mesmos funcionários e entidades avisados da falência.  

        Art. 138. Com a sentença declaratória da extinção de suas obrigações, fica 

autorizado o falido a exercer o comércio, salvo se tiver sido condenado ou estiver 

respondendo a processo por crime falimentar, caso em que se observará o disposto no 

art. 197. 

TÍTULO X 

Das concordatas 

SEÇÃO PRIMEIRA 

Disposições Gerais 

        Art. 139. A concordata é preventiva ou suspensiva, conforme fôr pedida em juízo 

antes ou depois da declaração da falência.  

        Art. 140. Não pode impetrar concordata:  

        I - o devedor que deixou de arquivar, registrar, ou inscrever no registro do 

comércio os documentos e livros indispensáveis ao exercício legal do comércio;  

        II - o devedor que deixou de requerer a falência no prazo do art. 8°;  

        III - o devedor condenado por crime falimentar, furto, roubo, apropriação indébita, 

estelionato e outras fraudes, concorrência desleal, falsidade, peculato, contrabando, 

crime contra o privilégio de invenção ou marcas de indústria e comércio e crime contra 

a economia popular;  
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        IV - o devedor que há menos de cinco anos houver impetrado igual favor ou não 

tiver cumprido concordata há mais tempo requerida.  

       Art. 141. O devedor que exerce individualmente o comércio é dispensado dos 

requisitos de ns. I e II do artigo antecedente se o seu passivo quirografário fôr inferior a 

100 (cem) vêzes o maior salário-mínimo vigente no País. (Redação dada pela Lei nº 

4.983, de 18.5.45) 

        Parágrafo único. Para o efeito do dispôsto neste artigo, considerar-se-á, no caso de 

concordata preventiva, o valor declarado pelo devedor na lista a que se refere o art. 159, 

parágrafo único, n.º V, e, no caso de concordata suspensiva, o valor apurado no quadro 

geral dos credores.  

        Art. 142. No prazo do aviso do n ° II do artigo 174, ou do edital do art. 181, os 

credores podem opôr embargos ao pedido de concordata, por petição fundamentada, em 

que indicarão as provas que entendam necessárias.  

        Art. 143. São fundamentos de embargos à concordata:  

        I - sacrifício dos credores maior do que a liquidação na falência ou impossibilidade 

evidente de ser cumprida a concordata, atendendo-se, em qualquer dos casos, entre 

outros elementos, à proporção entre o valor do ativo e a percentagem oferecida;  

        II - inexatidão do relatório, laudo o informações do síndico, ou do comissário, que 

facilite a concessão da concordata;  

        III - qualquer ato de fraude ou de má fé que influa na formação da concordata.  

        Parágrafo único. Tratando-se de concordata preventiva, constituirá fundamento 

para os embargos a ocorrência de fato que caracterize crime falimentar.  

        Art. 144. Decorrido o prazo sem apresentação de embargos, será ouvido o 

representante do Ministério Público, no prazo de cinco dias, e, a seguir, os autos serão 
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imediatamente conclusos ao juiz, que proferirá sentença, concedendo ou negando a 

concordata pedida.  (Redação dada pela Lei nº 8.131, de 24.12.1990) 

        Parágrafo único. Havendo embargos, o devedor, nas quarenta e oito horas 

seguintes ao vencimento do prazo dos mesmos, poderá apresentar contestação, 

indicando as provas do alegado. (Redação dada pela Lei nº 8.131, de 24.12.1990) 

        Art. 145. Findo o prazo do parágrafo único do artigo anterior, os autos serão 

imediatamente conclusos ao juiz, que, em quarenta e oito horas, proferirá despacho, 

deferindo as provas que entender e designando, para julgamento dos embargos, 

audiência a ser realizada dentro dos dez dias seguintes, que não poderão ser 

ultrapassados, determinando, se houver necessidade, expediente extraordinário para a 

sua realização.  

        1º A audiência de julgamento dos embargos será realizada com observação do 

dispôsto no art. 95 e seus parágrafos, devendo a sentença observar o disposto no 

parágrafo único do art. 180, quando o julgamento versar concordatas processada 

conjuntamente.  

        2.º Havendo um só embargante, a desistência dos embargos fica sujeita ao disposto 

no art. 89.  

        Art. 146. Da sentença que conceder ou não a concordata, os embargantes ou o 

devedor podem interpor agravo de instrumento, contando-se o prazo da data da 

sentença.  

        Art. 147. A concordata concedida obriga a todos os credores quirografários, 

comerciais ou civís, admitidos ou não ao passivo, residentes no país ou fora dêle, 

ausentes ou embargantes.  
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        1º Se o concordatário recusar o cumprimento da concordata a credor quirografário 

que se não habilitou, pode êste acionar o devedor, pela ação que couber ao seu título, 

para haver a importância total da percentagem da concordata.  

        2º O credor quirografário excluído, mas cujo crédito tenha sido reconhecido pelo 

concordatário, pode exigir dêste o pagamento da percentagem da concordata, depois de 

terem sido pagos todos os credores habilitados.  

        Art. 148. A concordata não produz novação, não desonera os coobrigados com o 

devedor, nem os fiadores dêste e os responsáveis por via de regresso.  

        Art. 149. Enquanto a concordata não fôr por sentença julga cumprida (art. 155), o 

devedor não pode, sem prévia autorização do juiz, ouvido o representante do Ministério 

Público, alienar ou onerar seus bens imóveis ou outros sujeitos a cláusulas da 

concordata; outrossim, sem o consentimento expresso de todos os credores admitidos e 

sujeitos aos efeitos da concordata, não lhe é permitido vender ou transferir o seu 

estabelecimento.  

        Parágrafo único. Os atos praticados pelo concordatário com violação dêste artigo, 

são ineficazes relativamente à massa, no caso de rescisão da concordata.  

        Art. 150. A concordata pode ser rescindida:  

        I - pelo não pagamento das prestações nas épocas devidas ou inadimplemento de 

qualquer outra obrigação assumida pelo concordatário;  

        II - pelo pagamento antecipado feito a uns credores, com prejuízo de outros;  

        III - pelo abandono do estabelecimento;  

        IV - pela venda de bens do ativo a preço vil;  

        V - pela negligência ou inação do concordatário na continuação do seu negócio;  

        VI - pela incontinência de vida ou despesas evidentemente supérfluas ou 

desordenadas do concordatário;  
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        VII - pela condenação, por crime falimentar, do concordatário ou dos diretores, 

administradores, gerentes ou liquidantes da sociedade em concordata.  

        1º A falência ou a rescisão da concordata de sociedade em que houver sócio 

solidário, importa a rescisão da concordata dêste com os seus credores e particulares.  

        2º A falência do sócio solidário ou a rescisão da sua concordata importa a rescisão 

da sociedade.  

        Art. 151. Pode requerer a rescisão da concordata qualquer credor admitido e sujeito 

aos seus efeitos.  

        1º Intimado o devedor e, no prazo de vinte e quatro horas, contestado  ou não o 

pedido, o juiz, procedendo, se necessário, a instrução sumária no prazo de três dias, 

proferirá a sentença.  

        2º Se o pedido se fundar no nº I do artigo anterior, o concordatário pode iludí-lo 

efetuando o pagamento ou cumprindo a obrigação; nos casos dos ns. II a VI e do 

parágrafo 2º, pode evitar a rescisão depositando em juízo tôdas as prestações, vencidas e 

vincendas, e cumprindo as outras obrigações assumidas.  

        3º Na sentença que rescindir concordata preventiva, o juiz declarará a falência, 

observando o disposto no parágrafo 1º art. 162; na que rescindir concordata suspensiva, 

reabrirá falência, observando o disposto nos ns. V e VI do parágrafo único do art. 14 e 

ordenando que o síndico reassuma suas funções.  

        Art. 152. Rescindida a concordata, a falência prosseguirá nos têrmos desta lei, mas 

a realização do ativo será iniciada logo após a avaliação dos bens, para o que o síndico 

providenciará a publicação do aviso referido no artigo 114.  

        Parágrafo único. Se a rescisão tiver sido de concordata suspensiva:  

        I - o síndico promoverá novo processo de inquérito judicial, em conformidade com 

o disposto no título VII;  
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        II - na aplicação da Seção V do Título II, a ineficácia dos atos a que se referem os 

ns. I e II do art. 52 será declarada quando praticados dentro dos três meses anteriores à 

sentença de rescisão.  

       Art. 153 - Os credores anteriores à concordata, independentemente de nova 

declaração, concorrerão à falência pela importância total dos créditos admitidos, 

deduzidas as quantias que tiverem recebido na concordata. (Redação dada pela Lei nº 

7.274, de 10.12.1984) 

        1º Se o concordatário houver pago a uns mais do que a outros, aquêles terão de 

restituir o excesso à massa, se esta não preferir complementar o pagamento aos outros, 

igualando todos.  

        2º É lícito aos credores posteriores à concordata pôr à disposição dos credores 

anteriores a quantia necessária ao pagamento da percentagem oferecida pelo devedor, 

para os excluir da falência.  

        3º A rescisão não libera as garantias, pessoais ou reais, que porventura, assegurem 

o cumprimento da concordata, mas por estas sòmente se pagarão os credores anteriores.  

        Art. 154. Os credores posteriores à concordata, enquanto esta não fôr julgada 

cumprida, estão sujeitos, para requerer a falência do concordatário, ao juízo da 

concordata, onde o pedido será processado em apartado.  

        Parágrafo único. Na decretação da falência, o juiz observará o disposto no 

parágrafo 3° do art. 151, e a sentença produzirá os mesmos efeitos da sentença de 

rescisão da concordata, apensando-se os autos ao processo desta.  

        Art. 155. Pagos os credores, e cumpridas as outras obrigações assumidas pelo 

concordatário, deve êste requerer ao juiz seja julgada cumprida a concordata, instruindo 

o seu requerimento com as respectivas provas.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L7274.htm#art153
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L7274.htm#art153
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        1° O juiz mandará tornar público o requerimento, por edital, no órgão oficial e em 

outro jornal de grande circulação, marcando o prazo de dez dias, para a reclamação dos 

interessados.  

        2° Findo o prazo, o juiz julgará cumprida ou não a concordata, depois de ouvir o 

devedor se alguma reclamação tiver sido formulada, e o representante do Ministério 

Público.  

        3° Da sentença podem agravar de petição os interessados que hajam reclamado, ou 

o concordatário.  

        3 º Da sentença que julgar cumprida a concordata podem apelar os interessados 

que hajam reclamado. Da sentença que a julgar não cumprida pode o concordatário 

agravar de instrumento. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 

        4° A sentença que julgar cumprida a concordata declarará a extinção das 

responsabilidades do devedor e será publicada por edital.  

        5° A sentença que der por cumprida concordata suspensiva, encerrará a falência e 

será comunicada aos mesmos funcionários e entidades dela avisados.  

SEÇÃO SEGUNDA 

Da concordata preventiva 

        Art. 156. O devedor pode evitar a declaração da falência, requerendo ao juiz que 

seria competente para decretá-la, lhe seja concedida concordata preventiva.  

        § 1° O devedor, no seu pedido, deve oferecer aos credores quirografários, por saldo 

de seus créditos, o pagamento mínimo de:  

        I - 50%, se fôr à vista; (Redação dada pela Lei nº 4.983, de 18.5.45) 

        II - 60%, 75%, 90% ou 100%, se a prazo, respectivamente, de 6 (seis), 12 (doze), 

18 (dezoito), ou 24 (vinte e quatro) meses, devendo ser pagos, pelo menos, 2/5 (dois 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L6014.htm#art155
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L4983.htm#art156
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quintos) no primeiro ano, nas duas últimas hipóteses. (Redação dada pela Lei nº 4.983, 

de 18.5.45) 

        § 2° O pedido de concordata preventiva da sociedade não produz quaisquer 

alterações nas relações dos sócios, ainda que solidários, com os seus credores 

particulares.  

        Art. 157. São representados no processo da concordata preventiva:  

        I - O espólio do devedor, pelo inventariante, devidamente autorizado pelos 

herdeiros;  

        II - o devedor interdito, pelo seu curador;  

        III - a sociedade anônima, pelos seus diretores, de acôrdo com a deliberação da 

assembléia dos acionistas;  

        IV - as demais sociedades, pelo sócio que tiver qualidade para obrigar a sociedade;  

        V - as sociedades em liquidação, pelo liquidante, devidamente autorizado.  

        Art. 158. Não ocorrendo os impedimentos enumerados no art. 140, cumpre ao 

devedor satisfazer as seguintes condições:  

        I - exercer regularmente o comércio há mais de dois anos;  

        II - possuir ativo cujo valor corresponda a mais de cinqüenta por cento do seu 

passivo quirografário; na apuração dêsse ativo, o valor dos bens que constituam objeto 

de garantia, será computado tão a sòmente pelo que exceder da importância dos créditos 

garantidos;  

        III - não ser falido ou, se o foi, estarem declaradas extintas as suas 

responsabilidades;  

        IV - não ter título protestado  por falta de pagamento.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L4983.htm#art156
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L4983.htm#art156
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        Art. 159. O devedor fundamentará a petição inicial explicando, minuciosamente, o 

seu estado  econômico e as razões que justificam o pedido. (Redação dada pela Lei nº 

8.131, de 24.12.1990) 

        1° A petição será instruída com os seguintes documentos: (Redação dada pela Lei 

nº 8.131, de 24.12.1990) 

        I - prova de que não ocorre o impedimento do n° I do art. 140; (Redação dada pela 

Lei nº 8.131, de 24.12.1990) 

        II - prova do requisito exigido no n° I do artigo anterior; (Redação dada pela Lei nº 

8.131, de 24.12.1990) 

        III - contrato social, ou documento equivalente, em vigor;  (Redação dada pela Lei 

nº 8.131, de 24.12.1990) 

        IV - demonstrações financeiras referentes ao último exercício social e as 

levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância 

da legislação societária aplicável e composta obrigatoriamente de: (Redação dada pela 

Lei nº 8.131, de 24.12.1990) 

        a) balanço patrimonial; (Incluída pela Lei nº 8.131, de 24.12.1990) 

        b) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados; (Incluída pela Lei nº 8.131, de 

24.12.1990) 

        c) demonstração do resultado desde o último exercício social; (Incluída pela Lei nº 

8.131, de 24.12.1990) 

        V - inventário de todos os bens e a relação das dívidas ativas; (Redação dada pela 

Lei nº 8.131, de 24.12.1990) 

        VI - lista nominativa de todos os credores, com domicílio e residência de cada um, 

a natureza e o valor dos respectivos créditos; (Redação dada pela Lei nº 8.131, de 

24.12.1990) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8131.htm#art159
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        VII - outros elementos de informação, a critério do órgão do Ministério Público. 

(Incluído pela Lei nº 8.131, de 24.12.1990) 

        2° As demonstrações financeiras especialmente levantadas para instruir o pedido 

aplicam-se, ainda, os preceitos dos §§ 2°, 4° e 5° do art. 176 e os dos arts. 189 a 200 da 

Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, independentemente da forma societária do 

devedor.  (Incluído pela Lei nº 8.131, de 24.12.1990) 

        3° As demonstrações financeiras referidas no inciso IV do § 1° deste artigo aplica-

se a sistemática de correção monetária prevista na Lei n° 7.999, de 10 de julho de 1989, 

e, no caso das companhias abertas, a decorrente das normas baixadas pela Comissão de 

Valores Mobiliários. (Incluído pela Lei nº 8.131, de 24.12.1990) 

        Art. 160. Com a petição inicial, o devedor apresentará os livros obrigatórios, que 

serão encerrados pelo escrivão, por têrmos assinados pelo juiz.  

        § 1° O escrivão certificará nos autos a formalidade de encerramento dos livros, os 

quais ficarão depositados em cartório para serem entregues ao devedor, se deferida a 

concordata.  

        § 2° No mesmo ato, o devedor depositará em mãos do escrivão, mediante recibo, a 

quantia necessária para as custas e despesas até a publicação do edital a que se refere o 

nº I do parágrafo 1° do artigo seguinte.  

        Art. 161 - Cumpridas as formalidades do artigo anterior, o escrivão fará, 

imediatamente, os autos conclusos ao Juiz, que, se o pedido não estiver formulado nos 

termos da lei, não vier devidamente instruído, ou quando estiver inequivocamente 

caracterizada a fraude, declarará, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, aberta a falência, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 14 desta Lei.  (Redação dada pela Lei nº 

7.274, de 10.12.1984) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8131.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L6404consol.htm#art176§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L6404consol.htm#art176§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L6404consol.htm#art176§5..
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        § 1° Estando em têrmos o pedido, o juiz determinará seja processado, proferindo 

despacho em que:  

        I - mandará expedir edital de que constem o pedido do devedor, a íntegra do 

despacho e a lista dos credores a que se referem os incisos V e VI do parágrafo único do 

art. 159 desta Lei, para que seja publicado no órgão oficial, nos termos do § 2º do art. 

206, e mantido no Cartório à disposição dos interessados. (Redação dada pela Lei nº 

7.274, de 10.12.1984) 

        II - ordenará a suspensão de ações e execuções contra o devedor, por créditos 

sujeitos aos efeitos da concordata;  

        III - marcará, observado o disposto no art. 80 desta Lei, prazo para os credores 

sujeitos aos efeitos da concordata que não constarem, por qualquer motivo, na lista a 

que se referem os incisos V e VI do parágrafo único do art. 159, apresentarem as 

declarações e documentos justificativos de seus créditos. (Redação dada pela Lei nº 

7.274, de 10.12.1984) 

        IV - nomeará comissário, com observância do disposto no art. 60 e seus 

parágrafos;  

        V - marcará prazo para que o devedor torne efetiva a garantia porventura oferecida.  

        § 2º Excluem-se da disposição do nº II do parágrafo anterior as ações e execuções 

que não tiverem por objeto o cumprimento de obrigação liquida, cujos credores serão 

incluídos, se fôr o caso, na classe que lhes fôr própria, uma vez tornado líquido o seu 

direito.  

        Art. 162. O juiz decretará a falência, dentro de vinte e quatro horas e, se, em 

qualquer momento do processo, houver pedido do devedor ou ficar provado:  

        I - existência de qualquer dos impedimentos enumerados no art. 140;  

        II - falta de qualquer das condições exigidas no art. 158;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L7274.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L7274.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L7374.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L7374.htm#art161
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        III - inexatidão de qualquer dos documentos mencionados no parágrafo único do 

art. 159;  

        1º Decretando a falência, o juiz proferirá a sentença em que:  

        I - observará o disposto no art. 14, parágrafo único, nº, I, II, III e VI;  

        II - nomear o síndico o comissário, salvo se houver motivos para afastá-lo do 

cargo;  

        III - marcará prazo (art. 80) para que apresentem as declarações e documentos 

justificativos dos seus créditos os credores anteriores ao pedido da concordata não 

sujeitos aos seus efeitos, os posteriores ao mesmo pedido e, em se tratando de 

sociedade, os credores particulares dos sócios solidários;  

        IV - ordenará as diligências previstas nos artigos 15 e 16.  

        2º Da decisão do juiz cabe agravo de instrumento.  

        Art. 163. O despacho que manda processar a concordata preventiva determina o 

vencimento antecipado de todos os créditos sujeitos aos seus efeitos. (Redação dada 

pela Lei nº 8.131, de 24.12.1990) 

        1° Os créditos sujeitos a concordata serão monetariamente atualizados de acordo 

com a variação do Bônus do Tesouro Nacional - BTN, e os juros serão calculados a uma 

taxa de até doze por cento ao ano, a critério do juiz, tudo a partir da data do ajuizamento 

do pedido de concordata com relação às obrigações até então vencidas, e, em relação às 

obrigações vincendas, poderá o devedor optar pelos termos e condições que 

anteriormente houverem sido acordadas, sendo essa opção eficaz para o pedido anterior 

aos vencimentos constantes das obrigações respectivas, aplicando-se após os 

vencimentos a regra deste parágrafo. (Redação dada pela Lei nº 8.131, de 24.12.1990) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8131.htm#art163
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8131.htm#art163
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        2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos créditos fiscais, que 

continuarão regidos pela legislação pertinente. (Redação dada pela Lei nº 8.131, de 

24.12.1990) 

        Art. 164. Compensar-se-ão as dívidas vencidas nos têrmos prescritos no artigo 46 e 

seu parágrafo.  

        Art. 165. O pedido de concordata preventiva não resolve os contratos bilaterais, 

que continuam sujeitos às normas do direito comum.  

        Parágrafo único. As contas correntes consideram-se encerradas na data do 

despacho que manda processar a concordata, verificando-se o saldo; entretanto, tendo 

em vista a natureza do contrato, o juiz poderá autorizar o movimento da conta nos 

têrmos do artigo 167.  

        Art. 166. Ressalvadas as relações jurídicas decorrentes de contrato com o devedor, 

cabe na concordata preventiva pedido de restituição, com fundamento no art. 76, 

prevalecendo, para o caso do parágrafo 2º, a data do requerimento da concordata.  

        Art. 167. Durante o processo da concordata preventivo, o devedor conservará a 

administração dos seus bens e continuará o seu negócio, sob fiscalização do comissário. 

Não poderá, entretanto, alienar imóveis ou constituir garantias reais, salvo evidente 

utilidade, reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o comissário.  

        Art. 168. O comissário, logo que nomeado, será intimado pessoalmente, pelo 

escrivão, para assinar em cartório, dentro de vinte e quatro horas, têrmo de bem e 

fielmente desempenhar os deveres que a presente lei lhe impõe. Ao assinar o têrmo, 

entregará em cartório a declaração do seu crédito, com observância do disposto no 

parágrafo único do art. 62.  

        Art. 169. Ao comissário incumbe:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8131.htm#art163
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        I - avisar, pelo órgão oficial, que se acha à disposição dos interessados, declarando 

o lugar e a hora em que será encontrado;  

        II - comunicar aos credores constantes da lista mencionada nos incisos V e VI do 

parágrafo único do art. 159 desta Lei a data do ajuizamento da concordata, a natureza e 

o valor do crédito, e proceder, quanto aos demais, pela forma regulada no art. 173. 

(Redação dada pela Lei nº 7.274, de 10.12.1984) 

        III - verificar a ocorrência dos fatos mencionados nos ns. I, II e III do art. 162, 

requerendo a falência se fôr o caso;  

        IV - Fiscalizar o Procedimento do devedor na administração dos seus haveres, 

enquanto se Processa a concordata, visando, até o dia 10 (dez) de cada mês, seguinte ao 

vencido, conta demonstrativa, apresentada pelo concordatário, que especifique com 

clareza a receita e a despesa; a conta, rubricada pelo juiz, será, junta aos autos; (Redação 

dada pela Lei nº 4.983, de 18.5.45) 

        V - examinar os livros e papéis do devedor, verificar o ativo e o passivo e solicitar 

dos interessados as informações que entender úteis;  

        VI - designar perito contador, para os trabalhos referidos no art. 63, nº V e, se 

necessário, chamar avaliadores que o auxiliem, mediante salários contratados de acôrdo 

com o devedor, ou, se não houver acôrdo, arbitrados pelo juiz;  

        VII - averiguar e estudar quaisquer reclamações dos interessados e emitir parecer 

sôbre as mesmas;  

        VIII - verificar se o devedor praticou atos suscetíveis de revogação em caso de 

falência;  

        IX - promover a efetivação da garantia porventura oferecida pelo devedor, 

recebendo-a, quando necessário, em nome dos credores e com a assistência do 

representante do Ministério Público;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L7274.htm#art169
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        X - apresentar em cartório, até cinco dias após a publicação do quadro de credores, 

acompanhado do laudo do perito, relatório circunstanciado em que examinará:  

        a) o estado  econômico do devedor, as razões com que tiver justificado o pedido, a 

correspondência entre o ativo e o passivo para os efeitos da exigência contida no n° II 

do art. 158, as garantias porventura oferecidas e as probabilidades que tem o devedor de 

cumprir a concordata;  

        b) o procedimento do devedor, antes e depois do pedido da concordata, e, se 

houver, os atos revogáveis em caso de falência e os que constituam crime falimentar, 

indicando os responsáveis bem como, em relação a cada um, os dispositivos penais 

aplicáveis.  

        Art. 170. O comissário tem direito a uma remuneração, que o juiz deve arbitrar 

atendendo à sua diligência, ao trabalho, à responsabilidade da função e à importância da 

concordata, calculando-a sôbre o valor do pagamento prometido aos credores 

quirografários e sendo ela limitada à têrça parte das porcentagens previstas no artigo 67.  

        1º Não cabe remuneração alguma ao comissário nomeado contra as disposições 

desta lei, ou que haja renunciado ou sido destituído.  

        2º Do despacho que arbitrar a remuneração, cabe agravo de instrumento, que 

poderá ser interposto pelo concordatário e pelo comissário.  

        3º Nos casos em que o comissário passe a exercer o cargo de síndico, perderá a 

remuneração regulada neste artigo, cabendo-lhe a que é atribuída ao novo cargo.  

        Art. 171. O comissário será substituído ou destituído nos mesmos casos em que o 

síndico, observando-se, respectivamente, o disposto nos arts. 65 e 66 e seus parágrafos.  

        Art 172. O devedor que requerer concordata preventiva deve consentir, sob pena de 

seqüestro, que seus credores, por si ou por seus contadores legalmente habilitados, lhe 

examinem os livros e papéis, os apontamentos e as cópias que entenderem, nos prazos e 
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pela forma que forem estabelecidos pelo juiz. (Redação dada pela Lei nº 4.983, de 

18.5.45) 

        Art. 173 - Os créditos arrolados na lista a que se referem os incisos V e VI do 

parágrafo único do art. 159 desta Lei, não sendo impugnados, consideram-se incluídos 

no quadro geral de credores, independentemente de declaração e verificação, no valor 

indicado pelo devedor. (Redação dada pela Lei nº 7.274, de 10.12.1984) 

        1º - Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação do edital a que se 

refere o inciso I do § 1º do art. 161 desta Lei, o comissário, o Ministério Público, os 

credores, os sócios ou os acionistas da concordatária podem impugnar crédito constante 

da lista mencionada no inciso VI do parágrafo único do art. 159. (Incluído pela Lei nº 

7.274, de 10.12.1984) 

        2º - Autuada em separado, a impugnação de que trata o parágrafo anterior será 

processada, no que couber, nos termos dos arts. 88 e seguintes desta Lei, devendo o 

comissário oferecer parecer, instruído com o extrato da conta do devedor. (Incluído pela 

Lei nº 7.274, de 10.12.1984) 

        3º - A verificação dos créditos omitidos pelo concordatário será feita com 

observância do disposto na Seção I do Título VI desta Lei. (Incluído pela Lei nº 7.274, 

de 10.12.1984) 

        4º - O quadro geral será elaborado pelo comissário e homologado pelo juiz, com 

base na lista nominativa prevista no inciso VI do parágrafo único do art. 159 desta Lei e 

nas sentenças proferidas em impugnações de créditos ou em declarações 

tempestivamente oferecidas. (Incluído pela Lei nº 7.274, de 10.12.1984) 

        5º - Não havendo declaração tempestiva ou impugnação, o juiz homologará a lista 

mencionada no inciso VI do parágrafo único do art. 159 desta Lei e determinará a sua 

publicação, como quadro geral, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação 
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do edital referido no inciso I do § 1º do art. 161. (Incluído pela Lei nº 7.274, de 

10.12.1984) 

        Parágrafo único. Conclusos os autos, nos têrmos do art. 92, o juiz, no prazo de 

cinco dias, julgará os créditos à vista das provas apresentadas pelas partes e das que 

houver determinado. (Incluído pela Lei nº 4.983, de 18.5.45) 

        Art. 174. Entregue o relatório do comissário (art. 169, n° X), o escrivão, dentro de 

vinte e quatro horas:  

        I - se o devedor não tiver exibido, até então, prova do pagamento dos impostos 

relativos à profissão, federais, estaduais e municipais, e das contribuições devidas ao 

Instituto ou Caixa de Aposentadoria e Pensões do ramo de indústria ou comércio a que 

pertencer, fará os autos conclusos ao juiz para que êste, com observância do parágrafo 

1° do art. 162 decrete a falência;  

        II - se o devedor tiver cumprido aquela exigência, fará publicar no órgão oficial, 

aviso aos credores de que durante cinco dias poderão opor embargos à concordata (arts. 

142 a 146).  

        Art. 175 - O prazo para o cumprimento da concordata inicia-se na data do ingresso 

do pedido em juízo. (Redação dada pela Lei nº 7.274, de 10.12.1984) 

        1º - O devedor, sob pena de decretação da falência, deverá: (Redação dada pela Lei 

nº 7.274, de 10.12.1984) 

        I - efetuar depósito, em dinheiro, das quantias que se vencerem antes da sentença 

que conceder a concordata, até o dia imediato ao dos respectivos vencimentos, se a 

concordata for a prazo; se à vista, efetuar igual depósito das quantias correspondentes à 

percentagem devida aos credores quirografários, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à 

data do ingresso do pedido em juízo; (Redação dada pela Lei nº 7.274, de 10.12.1984) 
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        2º - O depósito realizado nos termos do parágrafo anterior independe do quadro 

geral de credores e de cálculo do contador do juízo, cabendo ao concordatário efetuá-lo, 

atendendo à soma das seguintes parcelas: (Incluídopela Lei nº 7.274, de 10.12.1984) 

        I - créditos constantes da lista nominativa prevista nos incisos V e VI do parágrafo 

único do art. 159 desta Lei, ainda que pendente procedimento de impugnação;  

        II - créditos admitidos por sentença, mesmo sujeita a recurso.  

        3º - Na hipótese do § 1º deste artigo, a correção monetária não incidirá sobre 

período anterior às datas dos depósitos. (Incluídopela Lei nº 7.274, de 10.12.1984) 

        4º - O juiz determinará que o valor referido no parágrafo anterior seja depositado, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em instituição financeira, à ordem judicial e em 

conta que credite juros e correção monetária, cujo resultado reverterá em favor dos 

credores, na proporção dos respectivos créditos. (Incluídopela Lei nº 7.274, de 

10.12.1984) 

        5º - As parcelas depositadas, referentes a créditos posteriormente excluídos, 

reverterão, com os respectivos juros e correção monetária, a favor do concordatário. 

(Incluído pela Lei nº 7.274, de 10.12.1984) 

        6º - Não efetuado o depósito no prazo e na forma prevista no inciso I do § 1º, sem 

prejuízo do disposto no § 7º, ambos deste artigo, incidirá correção monetária, que será 

contada a partir do dia imediato ao do vencimento da prestação, se for a prazo; se for à 

vista, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia subseqüente ao do ingresso do pedido em 

juízo. (Incluído pela Lei nº 7.274, de 10.12.1984) 

        7º - A correção monetária incidirá nos créditos que, por qualquer motivo, não 

forem incluídos no depósito, observado o parágrafo anterior. (Incluídopela Lei nº 7.274, 

de 10.12.1984) 
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        8º - Vencido o prazo a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, sem que haja o 

depósito, o escrivão fará os autos conclusos ao juiz que decretará a falência, decisão de 

que cabe agravo de instrumento sem efeito suspensivo. (Incluídopela Lei nº 7.274, de 

10.12.1984) 

        9º - O depósito só poderá ser considerado, para efeito da reforma da decisão, se, 

mesmo efetuado tardiamente, compreender correção monetária e os juros previstos no 

parágrafo único do art. 163 desta Lei.(Incluídopela Lei nº 7.274, de 10.12.1984) 

        Art. 176. Negando a concordata preventiva, o juiz declarará a falência do devedor, 

proferindo sentença em que observará o disposto no art. 162, parágrafo 1°.  

        Parágrafo único. O síndico, logo após a arrecadação e avaliação dos bens, 

promoverá a publicação do aviso a que alude o art. 114, e, em seguida, procederá à 

realização do ativo e pagamento do passivo, na conformidade do título VIII, ressalvada 

em benefício do devedor a disposição do parágrafo único do artigo 182.  

SEÇÃO TERCEIRA 

Da concordata suspensiva 

        Art. 177. O falido pode obter, observadas as disposições dos artigos 111 a 113, a 

suspensão da falência, requerendo ao juiz lhe seja concedida concordata suspensiva.  

        Parágrafo único. O devedor, no seu pedido, deve oferecer aos credores 

quirografários, por saldo de seus créditos, o pagamento mínimo de:  

        I - 35%, se fôr a vista;  

        II - 50%, se fôr a prazo, o qual não poderá exceder de dois anos, devendo ser pagos 

pelo menos dois quintos no primeiro ano.  

        Art. 178. O pedido de concordata suspensiva será feito dentro dos cinco dias 

seguintes ao do vencimento do prazo para a entrega, em cartório, do relatório do síndico 

(art. 63, n° XIX).  
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        Art. 179. O pedido de concordata de sociedade depende do consentimento:  

        I - de todos os sócios de responsabilidade solidária, nas sociedades em nome 

coletivo, e em comandita simples ou por ações;  

        II - da unânimidade dos sócios, nas sociedades de capital e indústria e por cotas de 

responsabilidade limitada;  

        III - da assembléia dos acionistas da sociedade anônima, pela forma regulada na lei 

especial.  

        Art. 180. O pedido de concordata de sociedade em que haja sócio solidário que 

exerça individualmente o comércio, deve ser acompanhado do pedido de concordata do 

sócio com os seus credores particulares, o qual está sujeito às mesmas condições 

estabelecidas no parágrafo único do art. 177.  

        Parágrafo único. As concordatas serão processadas e julgadas conjuntamente, e 

nenhuma será concedida se qualquer delas tiver de ser negada.  

        Art. 181. Verificando que o pedido está formulado nos têrmos desta lei, o juiz 

mandará publicá-lo por edital que o transcreva, intimando os credores de que durante 

cinco dias poderão opor embargos à concordata (arts. 142 a 146).  

        Parágrafo único. Se o devedor tiver oferecido garantia para assegurar o 

cumprimento da concordata, o juiz, no despacho, marcará prazo para que a mesma se 

efetive.  

        Art. 182. Negada a concordata, o síndico providenciará a publicação do aviso a que 

se refere o art. 114, para iniciar a realização do ativo e pagamento do passivo.  

        Parágrafo único. O juiz, mediante requerimento fundamentado do devedor, 

ouvidos o síndico e o representante do Ministério Público, pode permitir que, para a 

venda de determinados bens, se aguarde o julgamento do recurso a que se refere o art. 

146.  
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        Art. 183. Passada em julgado a sentença que conceder a concordata, os bens 

arrecadados serão entregues ao concordatário, que readquirirá direito à sua livre 

disposição, com as restrições estabelecidas no artigo 149; se a concordata fôr de 

sociedade em que haja sócio solidário não comerciante, êste receberá, ao mesmo tempo, 

os bens que lhe pertençam, readquirindo idêntico direito, sem outras restrições que as 

das cláusulas da concordata.  

        Parágrafo único. O prazo para o cumprimento da concordata inicia-se na data em 

que passar em julgado a mesma sentença, devendo o concordatário, dentro dos trinta 

dias seguintes a essa data e sob pena de reabertura da falência:  

        I - pagar os encargos e dívidas da massa e os créditos com privilégio geral;  

        II - exibir a prova das quitações referidas no n° I do art. 174;  

        III - pagar a percentagem devida aos credores quirografários, se a concordata fôr a 

vista.  

        Art. 184. Aos credores particulares de sócio solidário não comerciante de 

sociedade em concordata, será passada, para executarem o seu devedor, carta de 

sentença que contenha, além da íntegra da sentença declaratória da falência ou do 

despacho que reconheceu o devedor como sócio solidário, indicação da quantia pela 

qual o credor foi admitido e por que causa e o teor da sentença que concedeu a 

concordata da sociedade.  

        Art. 185. O falido que não tenha pedido concordata na oportunidade referida no art. 

178, pode fazê-lo a qualquer tempo, mas o seu pedido e respectivo processo não 

interrompem, de moda algum, a realização do ativo e o pagamento do passivo.  

                TÍTULO XI 

    Dos crimes falimentares  
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        Art. 186. Será punido o devedor com detenção, de seis meses a três anos, quando 

concorrer com a falência algum dos seguintes fatos:  

        I - gastos pessoais, ou de família, manifestamente excessivos em relação ao seu 

cabedal;  

        II - despesas gerais do negócio ou da emprêsa injustificáveis, por sua natureza ou 

vulto, em relação ao capital, ao gênero do negócio, ao movimento das operações e a 

outras circunstâncias análogas;  

        III - emprêgo de meios ruinosos para obter recursos e retardar a declaração da 

falência, como vendas, nos seis meses a ela anteriores, por menos do preço corrente, ou 

a sucessiva reforma de títulos de crédito;  

        IV - abuso de responsabilidade de mero favor;  

        V - prejuízos vultosos em operações arriscadas, inclusive jogos de Bôlsa;  

        VI - inexistência dos livros obrigatórios ou sua escrituração atrasada, lacunosa, 

defeituosa ou confusa;  

        VII - falta de apresentação do balanço, dentro de sessenta dias após à data fixada 

para o seu encerramento, à rubrica do juiz sob cuja jurisdição estiver o seu 

estabelecimento principal.  

        Parágrafo único. Fica isento da pena nos casos dos ns. VI e VII dêste artigo, o 

devedor que, a critério do juiz da falência, tiver instrução insuficiente e explorar 

comércio exíguo.  

        Art. 187. Será punido com reclusão por um a quatro anos, o devedor que, com o 

fim de criar ou assegurar injusta vantagem para si ou para outrem, praticar, antes ou 

depois da falência, algum ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos 

credores.  
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        Art. 188. Será punido o devedor com a mesma pena do artigo antecedente, quando 

com a falência concorrer algum dos seguintes fatos:  

        I - simulação de capital para obtenção de maior crédito;  

        II - pagamento antecipado de uns credores em prejuízo de outros;  

        III - desvio de bens, inclusive pela compra em nome de terceira pessoa, ainda que 

cônjuge ou parente;  

        IV - simulação de despesas, de dívidas ativas ou passivas e de perdas;  

        V - perdas avultadas em operações de puro acaso, como jogos de qualquer espécie:  

        VI - falsificação material, no todo ou em parte, da escrituração obrigatória ou não, 

ou alteração da escrituração verdadeira;  

        VII - omissão, na escrituração obrigatória ou não, de lançamento que dela devia 

constar, ou lançamento falso ou diverso do que nela devia ser feito;  

        VIII - destruição, inutilização ou supressão, total ou parcial, dos livros 

obrigatórios;  

        IX - ser o falido leiloeiro ou corretor.  

        Art. 189. Será punido com reclusão de um a três anos:  

        I - qualquer pessoa, inclusive o falido, que ocultar ou desviar bens da massa;  

        II - quem quer que, por si ou interposta pessoa, ou por procurador, apresentar, na 

falência ou na concordata preventiva, declarações ou reclamações falsas, ou juntar a elas 

títulos falsos ou simulados;  

        III - o devedor que reconhecer como verdadeiros créditos falsos ou simulados;  

        IV - o síndico que der informações, pareceres ou extratos dos livres do falido 

inexatos ou falsos, ou que apresentar exposição ou relatórios contrários à verdade.  

        Art. 190. Será punido com detenção, de um a dois anos, o juiz, o representante do 

Ministério Público, o síndico, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o 
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leiloeiro que, direta ou indiretamente, adquirir bens da massa, ou, em relação a êles, 

entrar em alguma especulação de lucro.  

        Art. 191. Na falência das sociedades, os seus diretores, administradores, gerentes 

ou liquidantes são equiparados ao devedor ou falido, para todos os efeitos penais 

previstos nesta lei.  

        Art. 192. Se o ato previsto nesta lei constituir crime por si mesmo, 

independentemente da declaração da falência, aplica-se a regra do art. 51, parágrafo 1° 

do Código Penal.  

        Art. 193. O juiz, de ofício ou a requerimento do representante do Ministério 

Público, do síndico ou de qualquer credor, pode decretar a prisão preventiva do falido e 

de outras pessoas sujeitas a penalidade estabelecida na presente lei.  

        Art. 194. A inobservância dos prazos estabelecidos no art. 108 e seu parágrafo 

único não acarreta decadência do direito de denúncia ou de queixa. O representante do 

Ministério Público, o síndico ou qualquer credor podem, após o despacho de que tratam 

o art. 109 e seu parágrafo 2°, e na conformidade do que dispõem os artigos 24 e 62 do 

Código de Processo Penal, intentar ação penal por crime falimentar perante o juiz 

criminal da jurisdição onde tenha sido declarada a falência.  

        Art. 195. Constitui efeito da condenação por crime falimentar a interdição do 

exercício do comércio.  

        Art. 196. A interdição torna-se efetiva logo que passe em julgado a sentença, mas o 

seu prazo começa a correr do dia em que termine a execução da pena privativa de 

liberdade.  

        Art. 197. A rehabilitação extingue a interdição do exercício do comércio, mas 

sòmente pode ser concedida após o decurso de três ou de cinco anos, contados do dia 
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em que termine a execução, respectivamente, das penas de detenção ou de reclusão, 

desde que o condenado prove estarem extintas por sentença as suas obrigações.  

        Art. 198. O requerimento de rehabilitação será dirigido ao juiz da condenação 

acompanhado de certidão de sentença declaratória da extinção das obrigações ( art. 

136).  

        Parágrafo único. O juiz ouvirá o representante do Ministério Público e proferirá 

sentença, da qual, se negar a rehabilitação, caberá recurso em sentido estrito.  

        Art. 199. A prescrição extintiva da punibilidade de crime falimentar opera-se em 

dois anos.  

        Parágrafo único. O prazo prescricional começa a correr da data em que transitar em 

julgado a sentença que encerrar a falência ou que julgar cumprida a concordata.  

            TÍTULO XII 

Das disposições especiais  

        Art. 200. A falência cujo passivo fôr inferior a Cr$50.000,00 será processada 

sumàriamente, na forma do disposto nos parágrafos seguintes.  

        Art. 200. A falência cujo passivo fôr inferior a 100 (cem) vêzes o maior salário-

mínimo vigente no País será processada sumàriamente, na forma do disposto nos 

parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei nº 4.983, de 18.5.45) 

        § 1° Verificando, pela comunicação do síndico a que se refere o artigo 63, n° XI, 

que o montante do passivo declarado pelos credores é inferior à quantia referida neste 

artigo, o juiz mandará que os autos lhe sejam conclusos e nêles proferirá despacho em 

que:  

        I - determinará que a falência seja processada sumàriamente, designando, dentro 

dos dez dias seguintes, dia e hora para a audiência de verificação e julgamento dos 

créditos;  
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        II - mandará que o síndico publique, imediatamente, no órgão oficial, aviso aos 

credores que lhes dê ciência da sua determinação e designação.  

        § 2° Na audiência, o síndico apresentará as segundas vias das declarações de 

crédito, com o seu parecer e informação do falido, e o juiz, ouvindo os credores que 

tenham impugnações a fazer e os impugnados, proferirá sentença de julgamento dos 

créditos, da qual, nos cinco dias seguintes, poderá ser interposto agravo de instrumento.  

        § 3° Nas quarenta e oito horas seguintes à audiência, o síndico apresentará em 

cartório, em duas vias, relatório no qual exporá sucintamente a matéria contida nos 

artigos 103 e 63, n° XIX.  

        § 4° A segunda via da relatório será junta aos autos da falência, e com a primeira 

via e peças que o acompanhem, serão formados os autos do inquérito judicial, nos quais 

o falido, nas quarenta e oito horas seguintes, poderá apresentar a contestação que tiver; 

decorrido êsse prazo, os autos serão, imediatamente, feitos com vista ao representante 

do Ministério Público, que, no prazo de três dias, pedirá sejam apensados ao processo 

da falência ou oferecerá denúncia contra o falido e demais responsáveis.  

        § 5° Com a promoção do representante do Ministério Público, os autos serão 

conclusos ao juiz, que, dentro de três dias, decidirá, observadas, no que forem 

aplicáveis, as disposições dos artigos 109 e 111.  

        § 6° Não tendo havido denúncia ou rejeitada a que tiver sido oferecida, o devedor, 

nas quarenta e oito horas seguintes à sentença, pode pedir concordata, à qual os credores 

podem opor-se, em igual prazo, decidindo o juiz, em seguida.  

        § 7° Não pedida ou negada a concordata, ou recebida a denúncia, o síndico 

iniciará, imediatamente, a realização do ativo e pagamento do passivo, na forma do 

título VIII.  
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        Art. 201. A falência das emprêsas concessionárias de serviços públicos federais, 

estaduais e municipais, não interrompe êsses serviços, nem a construção das obras 

necessárias constantes dos respectivos contratos.  

        1° Se, entretanto, a parte das obras em construção não prejudicar o serviço regular 

na parte já construída e em funcionamento, o juiz, ouvida a autoridade administrativa 

competente, o síndico e os representantes da emprêsa falida e atendendo aos contratos, 

aos recursos e vantagens da massa e ao benefício público, pode ordenar a suspensão de 

tais obras.  

        2° Declarada a falência de tais emprêsas, a entidade administrativa concedente será 

notificada para se fazer representar no processo e nomear o fiscal de que trata o 

parágrafo seguinte. A falta ou demora da nomeação do fiscal não prejudica o andamento 

do processo da falência.  

        3° Os serviços públicos e as obras prosseguirão sob a direção do síndico, junto ao 

qual haverá um fiscal nomeado pela entidade administrativa concedente. Êsse fiscal será 

ouvido sôbre todos os atos do síndico relativos àqueles serviços e obras, inclusive sôbre 

a sua organização provisória e nomeação do pessoal técnico, e poderá examinar todos os 

livros, papéis, escrituração e contas da emprêsa falida e do síndico e requerer o que fôr a 

bem dos interêsses a seu cargo. A autoridade administrativa concedente dará ao seu 

fiscal as devidas instruções para a observância dos contratos, e as divergências dêle com 

o síndico serão decididas pelo juiz.  

        4° Depende de autorização da autoridade administrativa concedente a transferência 

da concessão e direitos que dela decorram.  

TÍTULO XIII 

Das disposições gerais 
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        Art. 202. Os pedidos de falência e os de concordata preventiva estão sujeitos a 

distribuição obrigatória, segundo a ordem rigorosa da apresentação. Êsses pedidos serão 

entregues, imediatamente, pelo distribuidor ao escrivão a quem houverem sido 

distribuídos.  

        § 1° A distribuição do pedido previne a jurisdição para qualquer outro da mesma 

natureza, relativo ao mesmo devedor. A verificação de conta (artigo 1°, § 1°) e a 

execução (art. 2°, n° 1) não previnem a jurisdição para conhecimento do pedido de 

falência contra o devedor.  

        § 2° As ações que devam ser propostas no juízo da falência, estão sujeitas à 

distribuição por dependência, para o efeito do registro.  

        Art. 203. Os processos de falência e de concordata preventiva e dos seus incidentes 

preferem a todos os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância.  

        Art. 204. Todos os prazos marcados nesta lei são peremptórios e contínuos, não se 

suspendendo em dias feriados e nas férias, e correm em cartório, salvo disposição em 

contrário, independentemente de publicação ou intimação.  

        Parágrafo único. Os prazos que devam ser contados das publicações referidas no 

artigo seguinte, correrão da data da sua primeira inserção no órgão oficial.  

        Art. 205. A publicação dos editais, avisos, anúncios e quadro geral dos credores 

será feita por duas vezes, no órgão oficial, da União ou dos Estado s, e, quando for o 

caso, nos órgãos oficiais dos Estado s em que o devedor tenha filiais ou representantes, 

indicará o juízo e o cartório, e será precedida das epígrafes „Falência de...‟ ou 

„Concordata Preventiva de...‟. (Redação dada pela Lei nº 9.462, de 19.6.1997) 

        1° O escrivão certificará sempre, nos autos, a data da primeira publicação no órgão 

oficial.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9462.htm#art1
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        2° Nas comarcas que não sejam as das capitais dos Estado s, ou Territórios, além 

da publicação determinada neste artigo, os editais, avisos, anúncios, e quadro geral dos 

credores serão afixados na sede do juízo; se na comarca houver jornal diário, essas 

publicações nêle serão reproduzidas.  

        3° Tratando-se de publicações que exijam larga divulgação, como a de venda dos 

bens da massa, o síndico pode, se a massa comportar, mandar reproduzi-las em outros 

jornais do lugar e de fora.  

        Art. 206. As intimações serão feitas pessoalmente às partes ou ao seu representante 

legal ou procurador, por oficial de justiça ou pelo escrivão.  

        1° No Distrito Federal e nas capitais dos Estado s, ou Territórios, as intimações 

serão feitas pela só publicação dos atos no órgão oficial, salvo aquelas que, por preceito 

desta lei, devam ser feitas pessoalmente.  

        2° Os Governos da União e dos Estado s mandarão publicar, gratuitamente, nos 

respectivos órgãos oficiais, no dia seguinte ao da entrega dos originais, os despachos, 

intimações e notas de expediente dos cartórios.  

        Art. 207. O processo e os prazos da apelação e do agravo de instrumento são os do 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27.12.1973) 

        Art. 208. Os processos de falência e de concordata preventiva não podem parar por 

falta de preparo, o qual será feito oportunamente incorrendo os escrivães que os tiverem 

parados por mais de vinte e quatro horas, em pena de suspensão, imposta mediante 

requerimento de qualquer interessado.  

        1° Somente as custas devidas pela massa, e depois de regularmente contadas nos 

autos pelo contador do juízo, podem ser pagas pelo síndico. Entre aquelas custas se 

incluem as relativas às contestações e impugnações do síndico e do falido.  

        2° A massa não pagará custas a advogados dos credores e do falido.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L6014.htm#art207
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        3° O escrivão que exceder qualquer dos prazos marcados nesta lei, perderá metade 

das custas vencidas até o prazo excedido, penalidade que, sem prejuízo de outras 

previstas em lei, será imposta pelo juiz, a requerimento de qualquer interessado.  

        Art. 209. As quantias pertencentes à massa devem ser recolhidas ao Banco do 

Brasil ou à Caixa Econômica Federal, suas agências ou filiais. Se no lugar não houver 

essas agências ou filiais, o juiz designará estabelecimento bancário de notória 

idoneidade. Onde não existir nenhum dêsses estabelecimentos, os depósitos serão feitos 

em mãos do síndico.  

        Parágrafo único. As quantias depositadas não podem ser retiradas senão por meio 

de cheques nominativos, em que será mencionado o fim a que se destina a retirada, 

assinados pelo síndico e rúbricados pelo juiz.  

        Art. 210. O representante do Ministério Público, além das atribuições expressas na 

presente lei, será ouvido em toda ação proposta pela massa ou contra esta. Caber-lhe-á o 

dever, em qualquer fase do processo, de requerer o que for necessário aos interesses da 

justiça, tendo o direito, em qualquer tempo, de examinar todos os livros, papéis e atos 

relativos à falência ou à concordata. (Redação dada pela Lei nº 8.131, de 24.12.1990) 

        Art. 211. Os exames e verificações periciais de que trata esta lei, devem ser feitos 

por contadores habilitados na forma da legislação em vigor. Onde não os houver, serão 

nomeadas pessoas de notória idoneidade, versadas na matéria.  

        Art. 212. Para a remuneração das pescas referidas neste artigo observar-se-á o 

seguinte:  

        I - O perito designado pelo síndico (art. 63, nº V) perceberá, por todos os serviços 

que prestar, o salário que fôr arbitrado pelo juiz, até o máximo de 2 (duas) vêzes o 

salário-mínimo vigente na região; tratando-se de trabalho excepcional, o síndico poderá, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8131.htm#art210
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se a massa comportar e o juiz autorizar, ajustar o salário do perito além daquele 

máximo; (Redação dada pela Lei nº 4.983, de 18.5.45) 

        Il - os peritos nomeados para a verificação de contas de que trata o art. 1º, § 1º, 

perceberão o salário-máximo de valor igual à metade do salário-mínimo vigente na 

região. (Redação dada pela Lei nº 4.983, de 18.5.45) 

        III - o depositário de que trata o § 4° do art. 12, perceberá a quarta parte das taxas 

estipuladas no regimento de custas para os depositários judiciais, e nada perceberá se 

tiver sido o requerente da falência ou a pessoa sôbre a qual tenha recaído a nomeação de 

síndico;  

        IV - o avaliador, oficial ou não, perceberá as custas na conformidade do 

estabelecido no respectivo regimento;  

        V - o leiloeiro não perceberá da massa, na venda dos bens desta, nenhuma 

comissão, cabendo-lhe, apenas, a comissão que, na forma da lei, fôr devida pelo 

comprador.  

        Art. 213. Os créditos em moeda estrangeira serão convertidos em moeda do país, 

pelo câmbio do dia em que for declarada a falência ou mandada processar a concordata 

preventiva, e só pelo valor assim estabelecido serão considerados para todos os efeitos 

desta lei.  

TÍTULO XIV 

Das disposições transitórias 

        Art. 214. Esta lei entrará em vigor no dia 1 de novembro de 1945.  

        Art. 215. Na sua aplicação será observado o disposto no art. 2° e seu parágrafo do 

Código Penal e no art. 6° da Lei de Introdução ao Código civil. 

        Art. 216. A falência já declarada e a concordata preventiva já requerida, ao entrar 

em vigor esta lei, obedecerão, quanto ao seu processo, à lei anterior. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L4983.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L4983.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del2848.htm#art2.
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del2848.htm#art2p
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del2848.htm#art2p
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        Art. 217. Revogam-se as disposições em contrário. 

        Rio de Janeiro, 21 de junho do 1945, 124° da Independência e 57° da República.  
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