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Introdução 

Direito Romano 

• Lex Poetelia Papiria (428 a.C) – Cria a execução patrimonial e extingue a 

execução pessoal do devedor (escravidão e morte). 

• Bonorum Venditio – Institui o desapossamento de bens do devedor e cria a 

figura do curador de bens (administrador). 

• Lex Julia Bonorum (737 d.C) – Faculta ao devedor a cessão de seus bens 

para alienação pelo credor. 

Idade Média 

• Ênfase na tutela estatal e não na iniciativa dos credores. 

• Penas pessoais severas para atos fraudulentos. 

• Falência e autofalência por decretos – Posse dos bens do devedor e venda. 

• Não há distinção entre devedor comerciante e não comerciante. 



Introdução 

Era Moderna 

• Na alta Idade Média, com o desenvolvimento do comércio e do crédito, alguns 

países começam a limitar a falência para devedores comerciantes (Itália, França 

e  Portugal). Outros países mantêm a falência, sem distinção (Áustria, Dinamarca, 

Hungria, Inglaterra e Noruega). 

• Séculos XVIII a XIX – Sistema Franco-Italiano (falência comercial) e Sistema 

Anglo-Saxônico (falência irrestrita). 

• Código Napoleônico (1807) –  Code de Commerce restringe a falência ao 

comerciante, mas ainda considera o devedor como criminoso. 

• 1889 – Regulamentação da liquidação comercial, preservando o nome a honra do 

devedor. 

• As alterações introduzidas na Revolução Francesa completaram as bases e os 

princípios da legislação falimentar atual. 



Introdução 

Brasil 

• Colônia – Ordenações Afonsinas (1500), Manuelinas (1521) e Filipinas (1603). 

• 1756 – O alvará de 13 de novembro (Marquês de Pombal)  - Processo 

falimentar moderno, de caráter eminentemente mercantil. 

• Independência – Aplicação do Código Napoleônico pela Lei da Boa Razão. 

• Período republicano – Leis esparsas que imprimem maior caráter mercantil à 

falência. 

 Decreto-Lei 7.661/45 – Maior ingerência estatal, concordata (preventiva e 

suspensiva) como benefício legal e não mais como contrato. 

• O Decreto-Lei 7.661/45 vigeu até sua substituição pela Lei 11.101/05. 



Introdução 

Recuperação 

• Crise de 1929 – A alta incidência de quebra de empresas impôs maior 

intervenção estatal no procedimento falimentar. 

• Inclusão do Chapter 11 no US Code (1934). 

• Década de 60 (século XX) – A França cria seu equivalente ao Chapter 

11, o Redressement. 

• Portugal, Argentina, Suíça, Alemanha e Espanha seguem a tendência, 

na segunda metade do século XX. 

• Brasil cria a figura da Recuperação de Empresas em 2005, a partir do 

Projeto de Lei 4.376/93, aprovado doze anos depois, com várias 

alterações. 



Decreto-Lei 7.661/45 

e Lei 11.101/05 

Decreto-Lei 7.661/45 

• Fortalecimento da economia nacional no pós-guerra. 

• Ênfase no concurso de credores. 

• Grande preocupação em defender os direitos dos 

credores e garantir o pagamento das dívidas do 

falido. 

• Preocupação na preservação dos ativos do devedor 

na falência para pagamento dos créditos. 

• Concordata como moratória. 

• Não há instituto equivalente da recuperação judicial. 

• Vedação da “concordata branca”, equivalente da 

recuperação extrajudicial de hoje. 



Decreto-Lei 7.661/45 

e Lei 11.101/05 

Lei 11.101/05 

• Economia internacionalizada. 

• Preservação da sociedade na recuperação 

(artigo 47). 

• Preservação da atividade empresarial na 

falência (artigo 75). 

• Preocupação com a manutenção da unidade 

produtiva empresarial. 

• Privilegia a não desagregação dos ativos do 

falido. Venda de ativos em bloco (artigos 140 e 

141). 

• Prevê a recuperação judicial da empresa. 

• Permite a recuperação extrajudicial. 
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Falência 

• A Lei 11.101 não trouxe grandes mudanças de 

procedimento na falência. 

• Inovação na intenção de se preservar a atividade 

empresarial, ainda na extinção da empresa falida 

(artigos 75, 150 e 141). 

• Escritórios de trustee, especializados na compra 

da massa falida, para recuperação da atividade 

empresarial e futura venda. 
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Recuperação Judicial 

• Benefício legal para empresas em situação de crise econômico-financeira. 

• Ao contrário da concordata, depende da concordância dos credores. 

• Possibilita ao devedor criar um plano de recuperação. 

• A principal preocupação é a aprovação do plano de recuperação. 

• A assembleia geral de credores tem como papel discutir e aprovar ou 

reprovar o plano de recuperação (artigo 35, I, “a”). 

• Cabe também à assembleia geral de credores decidir pela modificação do 

plano de recuperação, com a anuência do devedor (artigo 56, parágrafo 

3º). 

• A análise da assembleia geral de credores deve ter como objeto a 

consistência e a viabilidade do plano de recuperação. 
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Recuperação Judicial 

• O juiz não analisa o mérito do plano de recuperação. Cabe a ele 

unicamente analisar se a recuperanda reúne as condições necessárias 

para o processamento da recuperação judicial. 

• Poucas hipóteses em que o juiz pode decidir contra a assembleia geral 

de credores (artigo 58, parágrafo 1º - cram-down). 

• Não havendo aprovação do plano de recuperação, decreta-se a 

falência da empresa. 

• Mudança de mentalidade do credor em face do recorrente insucesso 

nas falências. É melhor receber com deságio e em prazo maior que 

não receber nada. 

• O plano de recuperação pode incluir operações societárias e 

financiamentos. 
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Recuperação Judicial 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

 

• Artigos 70 a 72. 

• Assemelha-se à concordata. 

• Concordata – Prazo de dois anos (2/5 no primeiro ano e 3/5 no 

segundo). 

• Recuperação Judicial para ME e EPP – Pagamento em 36 parcelas 

mensais (primeira parcela em 180 dias). 
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Recuperação Extrajudicial 

• Não é necessária a inclusão de todos os credores. 

• Acordo instrumentalizado e novação das dívidas. 

• Se 3/5 dos créditos aderirem ao plano, o devedor pode requerer a 

homologação e opor o plano aos não aderentes (cram-down, artigo 

163). 

• Pode ser homologada pelo Poder Judiciário, o que traz segurança 

aos credores aderentes (formação de título judicial) e aos não 

incluídos e não aderentes (publicidade). 
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Recuperação Extrajudicial 

 

• O plano pode ser impugnado pelos credores não incluídos ou não 

aderentes, nos casos previstos no artigo 164, parágrafo 3º, incisos I, 

II e III. 

 

• Na prática, é raro encontrar casos de homologação judicial de 

recuperações extrajudiciais. Os devedores parecem preferir a 

discrição e a confidencialidade. 
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