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EMENTA
Falência e recuperação judicial e extrajudicial de empresas. A Caracterização da insolvência
empresarial – impontualidade e atos de falência. O pedido de falência. Aspectos processuais e
diligências necessárias. Estratégias de defesa. Depósito elisivo. Nulidade do título. Apresentação
de plano de recuperação judicial. Efeitos da falência quanto à pessoa e bens do falido. Ação de
responsabilidade. Ação revocatória. A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica. Arrecadação dos bens do falido. Pedido de restituição. Habilitação de créditos e quadro
geral de credores. Procedimento de habilitação. Publicação de edital. Impugnação. Classificação
dos credores no QGC. Recuperação Judicial. Pedido. Requisitos Subjetivos e Objetivos.
Preparação da apresentação do pedido inicial. Demonstração das dificuldades econômicas e
financeiras por que passa a sociedade. Créditos sujeitos ao processo de recuperação judicial de
empresas. Credores trabalhistas. Operações de leasing, alienação fiduciária em garantia e de
antecipação de contrato de câmbio. Alcance dos fiadores e avalistas. Credores não relacionados
no plano. Plano de Recuperação Judicial. Elaboração. Cláusulas e negociação com os credores.
Verificação dos poderes dos credores. Os limites do plano de recuperação judicial.
Administrador Judicial. A profissionalização da atividade. Exercício do poder de gestão e
fiscalização. Limites. Defesa dos interesses da massa falida e da recuperanda. Relação com o
Juízo e com o Ministério Público. A assembleia geral de credores. Convocação. Realização.
Deliberações. Classe de credores. Tomada de votos. Concessão e cumprimento da recuperação
judicial. A decisão de concessão e falência. Cram down. Novação dos créditos. Análise do prazo
de 2 anos. Cumprimento do plano recuperação. Recuperação Extrajudicial. Elaboração do plano.
Abrangência. Reunião com credores. Pedido de homologação judicial.
OBJETIVO GERAL
Compreender os institutos da falência e da recuperação judicial e extrajudicial, a partir do
conjunto de normas que disciplinam o financiamento e a governança das empresas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Refletir normas de direito das empresas em dificuldades em sua relação com as normas de
direito societário e de direito empresarial, em termos dos incentivos ao comportamento dos
agentes aos quais se aplicam.
Abordar os problemas relativos à falência e à recuperação judicial e extrajudicial.
Discutir sobre a adequação das normas à solução dos problemas de falência, recuperação
judicial e extrajudicial, enfocando os acertos e desacertos da lei em relação à prática
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