
  

 

Curso: Direito | Código: ENEX 60135 | Vigência: 2021/1 

 

Nome do Componente Curricular:  

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 

 

 

Ementa: 

 

Reflexões sobre o papel social da empresa na contemporaneidade: o direito falimentar e a 

recuperação da empresa. Estabelecimento das relações entre o Decreto Lei 7.661/45 e a Lei 

11.101/2005 e a preservação da empresa. Análise dos vetores de viabilidade da empresa em 

crise econômico financeira: insolvência empresarial. Caracterização da recuperação judicial, 

extrajudicial, recuperação das microempresas e empresas de pequeno porte: procedimento 

recuperatório; administração dos bens; convolação em falência. Estudo do procedimento 

preliminar da falência, defesa sem depósito elusivo e suas consequências: pressupostos do 

estado de falência; critérios aferidores da insolvência; decretação judicial de falência e seus 

efeitos. Detalhamento sobre a administração da falência. Órgãos da falência; administrador 

judicial; Ministério Público; comitê de credores; assembleia geral de credores. Exame de 

questões sobre os efeitos da falência quanto aos direitos dos credores. Quanto a pessoa, aos 

bens e aos contratos do falido. Levantamento crítico quanto aos crimes do âmbito da lei de 

recuperação de empresas. 

 

 

Objetivo: 

 

Levar o aluno a compreender os princípios que regem o Direito Falimentar, conscientizar das 

questões sociais implicadas nos diversos interesses visando o regramento da Falência; levar o 

aluno a ser capaz de solucionar problemas envolvendo o seu enquadramento jurídico ante as 

relações sociais. 

 

Metodologia/Diretivas: 

 

Aulas expositivas; estudo de casos concretos; solução de problemas pelos alunos com a 

orientação do professor; estudo de textos selecionados em grupo, com a orientação docente, 

análise de jurisprudência pertinente à temática. 

 

Avaliação: 

 

Avaliação teórica em forma de provas discursivas acerca do conteúdo ministrado, provocando 

a reflexão crítica do aluno a respeito dos temas abordados. Estudo de Casos e Jurisprudência. 

 

Carga Horária: 40 horas 
 

Aulas Semanais: 

2 Teóricas  

Etapa: 6 



  

Conteúdo Programático: 

  

UNIDADE I - Falência 

 1.1. Conceito e Doutrinas falimentares. 

1.2. Aspectos econômicos e financeiros. 

1.3. Direito falimentar. Evolução histórica. 

1.4. Objetivos, princípios e pressupostos. 

1.5. Finalidade, consequências, natureza jurídica. 

1.6. Fase pré-falimentar, fase pós-falencial e o procedimento falimentar; 

1.7. Sistemas de requerimento. 

1.8. Da sentença que decreta a falência. 

1.9. Recursos contra sentença de requerimento de falência. 

1.10. Arrecadação de Bens. 

1.11. Realização do ativo. 

1.12. Pagamento dos credores. 

1.13. Encerramento da falência. 

1.14. Relatórios finais do administrador judicial. 

1.15. Sentença de encerramento. 

1.16. Hipóteses de extinção das obrigações do falido. 

1.17. Sentença de extinção das obrigações. 

UNIDADE II - Da Recuperação Judicial 

2.1. Finalidade, objetivo. 

2.2. Requisitos, créditos sujeitos, meios. 

2.3. Petição inicial. 

2.4. Deferimento ao processamento. 

2.5. Apresentação do plano. 

2.6. Publicação da relação de credores. 

2.7. Objeções ao plano. 

2.8. Concessão, Convolação em falência. 



  

 

UNIDADE III - Insolvência 

3.1. Da insolvência do devedor empresário, de sua recuperação extrajudicial, judicial e de sua 

falência.  

3.2. Da compreensão da atual legislação e de seus diversos capítulos e seções.  

3.3. Do administrador judicial. 

3.4. Do comitê de credores. 

3.5. Da assembléia geral de credores. 

3.6. Plano especial para microempresários (ME) e empresários de pequeno porte (EPP) 

3.7. Habilitação de créditos. 

3.8. Impugnações. 

3.9. Quadro Geral de credores. 

3.10. Créditos concursais e extraconcursais. 

3.11. Das disposições gerais e transitórias em relação à legislação anterior. 
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