DISPOSIÇÕES COMUNS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E À FALÊNCIA
OBRIGAÇÕES NÃO EXIGÍVEIS

o

Art. 5 Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na
falência:
I – as obrigações a título gratuito;
II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na
recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais
decorrentes de litígio com o devedor.

Em relação ao inc. I, obviamente não seria razoável se exigir na

recuperação judicial ou na falência as obrigações a título gratuito. Os contratos
gratuitos são caracterizados como liberalidades, razão pela qual não podem ser

honrados em detrimento das obrigações onerosas. São exemplos de obrigações a
título gratuito: doações, cessões, comodatos, aval, fiança etc.

Em relação ao inc. II, a Lei de Falências deixa de fora, de uma forma

geral, as despesas realizadas pelos credores com o objetivo de tomar parte na

recuperação judicial ou na falência. Assim, despesas realizadas com viagens, gastos
com impugnações ou habilitações de créditos, honorários advocatícios, não podem ser

contempladas. A exceção fica por conta tão somente das custas judiciais que
porventura decorrerem de litígio com o devedor. Atenção! Não confundam honorários
advocatícios oriundos de despesas efetuadas pelos credores para tomar parte na
recuperação judicial ou falência (inc. II) com os honorários advocatícios devidos pelo

empresário. Estes últimos fazem parte dos créditos a ser exigidos, tendo inclusive,
conforme jurisprudência do STJ, natureza alimentar.

No

entanto, decisões mais

recentes do STJ, muito embora confirmem a natureza alimentar dos honorários
advocatícios, afastam a equiparação aos créditos trabalhistas, sustentando que possuem
privilégio geral no concurso de credores. A questão ainda gera polêmica e não está
pacificada.

Importante salientar que a lei não veda a exigibilidade dos créditos
alimentícios. Assim, se porventura a empresa desconta dos vencimentos do empregado
pensão alimentícia, o alimentando ou seu representante legal poderá habilitar tal
crédito na recuperação judicial ou na falência.

SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO, AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR

o

Art. 6 A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as
ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares do sócio solidário.

Trata-se de regra geral que tem por objetivo concretizar o princípio do

par conditio creditorum, evitando que credores possam individualmente discutir e
executar o crédito da empresa.

O marco inicial para a suspensão é:



Na recuperação judicial: o despacho de processamento da recuperação
judicial.

Na falência: a decretação da quebra da empresa.

o

§ 1 Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a
ação que demandar quantia ilíquida.
o

§ 2 É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação,
exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho,
mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que
o
se refere o art. 8 desta Lei, serão processadas perante a justiça
especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito
no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

Verifica-se que a regra não é absoluta. Quando se tratar de quantias

ilíquidas e créditos trabalhistas, as ações terão continuidade normal.

o

o

o

§ 3 O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1 e 2
deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar
devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido
líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.
o

§ 4 Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput
deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de
180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento
da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito
dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções,
independentemente de pronunciamento judicial.
o

o

§ 5 Aplica-se o disposto no § 2 deste artigo à recuperação
o
judicial durante o período de suspensão de que trata o § 4 deste
artigo, mas, após o fim da suspensão, as execuções trabalhistas

poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja
inscrito no quadro-geral de credores.
o

§ 6 Independentemente da verificação periódica perante os
cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra
o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da
recuperação judicial:
I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição
inicial;
II – pelo devedor, imediatamente após a citação.
o

§ 7 As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo
deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de
parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da
legislação ordinária específica.
o

§ 8 A distribuição do pedido de falência ou de recuperação
judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação
judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor.
Observe-se que, neste caso, a prevenção não se dá nos moldes
dos arts. 106 e 209 do CPC (citação válida ou despacho do juiz
competente), mas tão somente com a distribuição do pedido de
falência ou de recuperação judicial. Já a distribuição do pedido
homologatório de recuperação extrajudicial não previne o Juízo,
por ausência de previsão legal.

VERIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS
o

Art. 7 A verificação dos créditos será realizada pelo administrador
judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e
fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados
pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou
empresas especializadas.
o

o

§ 1 Publicado o edital previsto no art. 52, § 1 , ou no parágrafo
único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze)
dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou
suas divergências quanto aos créditos relacionados.
o

§ 2 O administrador judicial, com base nas informações e
o
documentos colhidos na forma do caput e do § 1 deste artigo, fará
publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45
o
(quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1 deste artigo,
devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas
o
indicadas no art. 8 desta Lei terão acesso aos documentos que
fundamentaram a elaboração dessa relação.
o

Art. 8 No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da
o
o
relação referida no art. 7 , § 2 , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o
devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao
juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência
de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade,
importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será
processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.

EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO

o

Art. 9 A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art.
o
o
7 , § 1 , desta Lei deverá conter:
I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá
comunicação de qualquer ato do processo;
II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da
falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e
classificação;
III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das
demais provas a serem produzidas;
IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e
o respectivo instrumento;
V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do
credor.
Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os
créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se
estiverem juntados em outro processo.

