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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI N° 4.376-8, DE 1993

(Do Poder Executivo)
(Mensagem nO 1.014/93)

Regula a falência, a concordata preventiva e a recuperação das empresas que
exercem atividade econômica regida pelas leis comerciais, e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão Especial pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito, pela aprovação deste e das emendas apresentadas
na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público nOs 1 e 26, de
1994, e 11, 12 e 13, de 1995; pela aprovação parcial das de nOs 2, 22, 23 e 24,
de 1994, e 1, 2 e 3, de 1995, com substitutivo; e pela rejeição do Projeto de Lei
nO 205/95 (apensado) e das emendas nOs 3, 4,5,67,8,9,10,11,12,13,14,
15, 16, 17, 18, 19,20,21 e 25, de1994, e 4,5,6,7,8,9 e 10, de 1995, com
complementação de voto;(Relator Deputado Osvaldo Biolchi), EMENDAS
OFERECIDAS EM PLENARIO, tendo parecer da Comissão Especial pela
constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, pela aprovação das emendas nOs
1,2,5,7,11,13,14,16,34,41,45,46,52,63,91,92,95, 97,108,120,121 e
129, pela aprovação parcial das emendas nOs 6,17,31,35,42,82 a 84, 88, 89,
93,96,98 a 103, 105, 109 a 111, 113, 115, 119, 122, 124, 125, 128, 131, 134 e
136, com subemenda substitutiva e, pela rejeição, das emendas nOs 3, 4, 8, 9,
10,12,15,18 a 30, 32, 33, 36 a 40, 43, 44, 47 a 51,53 a 62, 64 a 81, 85 a 87,
90,94,104,106,107,112,114,116 a 118,123,126,127,130,132,133 e 135
(Relator Deputado Osvaldo Biolchi).

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

II - Projeto apensado: Projeto de Lei nO 205/95

li' - Na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público:
índice de autor das emendas
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emendas apresentadas em 1994 (26)
termo de recebimento de emendas
emendas apresentadas em 1995 (13)
termo de recebimento de emendas

lV - Na Comissão Especial:
Parecer do Relator
Substitutivo oferecido pelo Relator
Complementação de voto
Parecer da Comissão
Substitutivo adotado pela Comissão

V - Emendas oferecidas em Plenário (136)

VI- Na Comissão Especial:
Parecer do Relator

~ Subemenda substitutiva oferecida pelo Relator
Parecer da Comissão
Subemenda substitutiva adotada pela Comissão

Q CONGRESSO NACIONAL decreta:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Esta Lei regula a falência, a concordata preventi
va e a recuperação das empresas que exercem atividade econômica regida
pelas leis comerciais.

Art. 2° Ficam sujeitos à falência e podem requerer concor
data preventiva e recuperação da empresa a pessoa jurídica de natureza
civil que explore atividade econômica e o devedor individual que a
exerce, em nome próprio e de forma organizada, com o objetivo de pro
duzir bens ou serviços para o mercado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
pequenos comerciantes dispensados por lei da escrituração, aos culti
vadores diretos da propriedade rural, aos que prestam serviços ou
exercem atividade profissional organizada, preponderantemente com o
trabalho próprio e dos membros da família, aos artesãos e aos profis
sionais liberais e as suas sociedades civis de trabalho.

Art. )0 A empresa pública,a sociedade de economia mista e
outras entidades que explorem atividade econômica ficam sujeitas a es
ta Lei.

~t~ 4° A autoridade judiciária brasileira é competente
para conhecer da falência, concordata e recuperação das empresas indi
viduais e sociais que têm o centro de suas atividades no país.
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§ 1" Entende-se por centro de atividades o lugar onde o
devedor exerce habitualmente a administração de seus principais inte
resses econômicos.

§ 2" Considera-se que o centro de atividades das pessoas
jurídicas é o lugar onde está situada a sua sede contratual ou estatu
tária.

Art. 5" Compete à autoridade judiciária brasileira conhe
cer as matérias previstas no artigo anterior, quando:

I - o devedor não tem no Brasil a sede da administração dos
seus interesses, porém exerce atividade empresarial no território~
cional, por meio de representante ou sucursal, ou adquiriu bens para
esse fim:

rr - o devedor cuja atividade empresarial no país faz parte
de um grupo de empresas, cuja controladora tem o centro de suas ativi
dades em território estrangeiro, não havendo sentença de falência do
grupo proferida no exterior e homologada.

Art. 6' compete à autoridade judiciária brasileira conce
der medida de natureza cautelar relativa ao patrimônio do devedor que
tenha domicílio, sede social ou estabelecimento secundário no país,
mediante prova da decretação de sua falência no exterior.

Art. 7" o juiz da falência, da concordata ou da recupera
ção da empresa supervisionará, di~igirá e impulsionará o exercício das
funções atribuidas por esta Lei aos demais órgãos judiciários, exerce
rá plena jurisdição sobre o patrimõnio do devedor, e será o único com
petente para ordenar ou autorizar medidas sobre os bens que o compôem.

Art. 8' A intervenção do Ministério Público é obrigatória
na reabilitação civil do falido, na verificação da existência de cr~

mes cometidos por este e por terceiros, e nos casos previstos nesta
Lei.

TÍTULO rr
DA RECUPERAÇÃO DA EMPRESA

Art. 9' O devedor cuja falência for decretada pode reçue
rer a continuação do negócio, que vise à sua recuperação.

§ l' O requerimento será apresentado com o plano de recu
peração econõmica e financeira da empresa, o respectivo resumo e a de
monstração da viabilidade da execução.

§ 2" O requerente apresentará, também, o plano de solu~ão

do passivo e o respectivo resumo, especificando a percentagem dos c~é

ditos quirografários que será paga, e o ~razo, se esta for a modali
dade de liquidação de passivo ou fizer parte de outra.

§ 3' A percentagem e o prazo fixados no parágrafo anterior
não podem ser inferiores aos do art. 32, ou excluir a atualização mo
netária.

§ 4' A apresentação dos planos de recuperação econômica e
financeira e de solução do passivo da empresa vincula o devedor a exe
cutar as obrigações neles assumidas.

§ 5' Se os planos forem apresentados por iniciativa
terceiro, o devedor será ouvido, no prazo de dez dias, para dizer
assume as obrigações do plano, prosseguindo a falência no caso de
cusa.

de
se

re-

§ 6' o devedor pode oferecer, no mesmo prazo, outros
nos ou alterações aos apresentados por terceiros.

pla-

§ 7" O pedido se processará em autos distintos, perante o
mesmo juizo da falência.

Art. 10. Poderão também requerer a recuperação da empresa:

r - qualquer cr~dor;
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11 - dois terços dos empregados existentes no trimestre an
terior ao da decretação da falência;

111 - o Ministério Público, relativamente às empresas de
que trata o art. 3·, desde que haja interesse econômico ou social na
sua manutenção;

IV - o Ministro de Estado, o Governador, ou outra autorida
de, a que estiver vinculada a empresa pública, sociedade de economia
mista ou entidade que explore atividade econômica.

Art. 11. Na demonstração da viabilidade da recuperação, na
fase em que se encontra o processo, serão considerados, além de ou
tros, os seguintes aspectos:

I - importãncia social e econômica da empresa no contex~

local, regional ou nacional;

11 - mão-de-obra e tecnologia empregadas;

III - volume do passivo.

Art. 12. Os meios de recuperação da empresa que importem
modificação dos prazos de vencimento das dívidas obedecerão ao princí
pio da igualdade de direitos dos credores, salvo anuência expressa dos
que forem diferençados.

Art. 13. Constituem meios de recuperação da empresa, entre
outros:

I - transformação, incorporação, fusão ou cessão;

11 - alteração ou substituição do bloco de controle;

III - substituição total ou parcial dos administradores;

IV - aumento do capital social;

V - arrendamento;

VI - constituição de garantias reais ou pessoais;

VII - prazos antecipados e condições especiais de pagamento
dos créditos dos fornecedores, prestadores de serviço e financiadores
que se obriguem a continuar operando normalmente com a empresa, duran
te toda a recuperação.

Art. 14. Ao despachar a petição, o juiz determinará a in
timação dos credores, por edital, em que será transcrito o resumo dos
planos de recuperação econômica e financeira e de solução do passivo
da empresa para, no prazo de dez dias, impugnarem o requerimento.

Parágrafo único. O edital será publicado no órgão oficial
ou em outro jornal de ampla circulação, editado na comarca, se houver.

Art. 15. Qualquer pessoa legitimada a requerer a recupera
ção poderá opor-se ao seu deferimento e ofe:ecer um plano substituti~o
ou alteração ao proposto, no prazo de dez d1as, contados da publicaçao
do edital mencionado no artigo anterior.

Parágrafo único. O juiz proferirá a sentença, em dez dias.

Art. 16. Deferindo o pedido de recuperação,cabe ao juiz:

I - sortear, desde logo, o administrador judicial da empre-
sa;

II - convocar reun1ao dos credores da empresa, no prazo de
dez dias,para eleger uma comissão de três a cinco membros, que os re
presentará perante o administrador judicial, auxiliará e fiscalizará
sua gestão;

III - suspender a realização do ativo, inclusive a venêfa
dos bens que constituam o objeto de garantia real ou de privilégio;
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IV - fixar a remuneração do administrador judicial, de
acordo com a capacidade financeira da empresa.

§ l' Na eleição da comissão de credores deve ser respeita
da a adequada representação das várias classes de credores e dos di
versos interesses em causa.

§ 2' As reclamacões devem constar da ata da reunião, que
será apresentada ao juiz, d~ntro de vinte e quatro horas.

§ 3' A reunião ficará suspensa por dez dias, e neste prazo
o juiz decidirá sobre a representação que atenda ao critério previsto
no § 1'.

§ 4' Se o dia do vencimento do prazo da suspensão da reu
n1ao cair em feriado, prorroga-se até o seguinte dia útil, quando os
trabalhos prosseguirão, no mesmo local e hora da convocação.

§ 5' Não serão substituídos, nos cargos sociais, os dire
tores e administradores das pessoas jurídicas de natureza civil ou co
mercial, de pequeno porte, e das de médio porte, cuja receita não per
mita o pagamento da remuneração do administrador judicial.

§ 6' O devedor individual prosseguirá no exercício de sua
atividade, podendo o juiz nomear administrador não constante da lista
a que se refere o art. 227, se entender necessário.

Art. 17. A parte dispositiva da sentenca será publicada
por edital, no órgão oficial.

Art. 18. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Muni
cípios e as autarquias darão anuência à aplicação do plano de solução
do passivo, quando contenha remissão de dívidas ou dilação de
prazos,por meio de seus representantes legais.

Parágrafo único. Para esse efeito, logo após o deferimento
do pedido de recuperação, serão intimados para responder, no prazo de
dez dias.

Art. 19. Não serão repostos na administração dos seus bens
ou em suas funções o devedor ou o administrador, quando a exposição
inicial do síndico apontá-los como responsáveis por ilícitos civis ou
penais, existir prova desses fatos ou oferecimento de denúncia.

Parágrafo único. O devedor ou o administrador serão inti
mados por carta, com aviso de recepção, para responderem no prazo de
três dias, e o juiz proferirá decisão em cinco dias.

Art. 20. Se, após o restabelecimento do devedor na admi
nistração dos seus bens ou do administrador nas funções diretivas, for
apresentada a exposição do síndico, apontando-os como responsáveis por
ilícitos civis ou penais, ou surgir prova desses fatos, o juiz os
privará ou os afastará do exercício das respectivas atividades, obser
vado o disposto no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 21. Compete ao administrador judicial:

I - dirigir a gestão dos negócios da empresa;

11 - conferir e, se for o caso, elaborar a relação do ativo
e passivo da empresa, podendo contratar serviços técnicos ou peritos;

111 - prestar ao juiz contas dos atos e operações pratica
dos no semestre e apresentar-lhe o relatório e o balanço do estado da
recuperação;

IV - propor ao juiz o restabelecimento,sob sua fiscaliza
ção, do devedor na administração dos seus bens ou do administrador nas
suas funções.

§ l' O juiz pode fixar, para as prestações de contas, pe
ríodos menores, que não serão inferiores a um mês.

§ 2' São ineficazes em relação aos credores os atos de ad
ministração extraordinária ou de disposição praticados pelo titular ou
gestores da empresa, sem prévia autorização do administrador judicial.
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§ 3' Pode o juiz suprir a autorização se o administrador
judicial não se manifestar sobre a prática do ato, no prazo de quaren
ta e oito horas, contado do seu recebimento, ou denegar a autorização.

Art. 22. O administrador judicial deve ter, no
de suas funções, a diligência de toda pessoa ativa e proba
dos seus negócios.

exercício
na gestão

Art. 23. A comissão de credores pode examinar livremente
os livros e documentos da empresa e informar-se do estado e evolução
dos seus negócios.

Art. 24. O titular da empresa em recuperação ou seus admi
nistradores, o Ministro de Estado a que se achar vinculada e a c~1S~
são de credores podem requerer a destituição do administrador judi
cial, quando faltar ao cumprimento dos seus deveres.

Parágrafo único Ouvido o requerido, o juiz proferirá de
cisão, dentro de cinco dias.

Art. 25. Não executada a modalidade dos planos de recupe
ração econõmica e financeira e de solução do passivo homologado pela
sentença, ouvido o devedor,no prazo de cinco dias, o juiz encerrará a
recuperação e determinará o prosseguimento da falência.

Parágrafo único. Da sentença, cujo dispositivo será publi
cado por edital, cabe agravo.

Art. 26. Os atos de administração extraordinária e de dis
posição autorizados pelo juiz ou pelo administrador judicial não são
revogáveis se prosseguir a falência.

Art. 27. Executados integralmente os planos de recuperação
econômica e financeira e de pagamento do passivo da empresa, o devedor
deve requerer a extinção das suas obrigações e do processo de fal~

cia, na forma do art. 49. O juiz proferirá sentença, no prazo de cinco
dias,declarando-os cumpridos, e extinguirá o processo de falência.

TíTULO III
DA CONCORDATA PREVENTIVA

Art. 28. A concordata preventiva é o meio de recuper~ção

da empresa, mediante pagamento da totalidade ou de parte dos seus dé
bitos.

Parágrafo único. A impetração da concordata determina o
vencimento antecipado dos créditos sujeitos aos seus efeitos, a cessa
ção do curso dos juros e a compensação das dívidas vencidas e das que
se vencerem por força da impetração.

Art. 29. Podem requerer concordata as empresas compreendi
das nos arts. 1', 2' e 3', que exercerem regularmente as suas ativida
des, há mais de dois anos.

Art. 30. Não pode impetrar concordata o devedor que:

I - nos cinco anos anteriores teve sua falência decretada;

11 - faltou ao cumprimento dos planos de recuperação econô
mica e financeira e de solução do passivo, qualquer que seja o tempo
decorrido;

111 - foi condenado por crime falimentar, furto, roubo, ex
torsão, apropriação indébita, estelionato, fraude e abuso na função ou
administração de sociedade por ações, receptação, crime contra a pro
priedade imaterial, crime de concorrência desleal ou contra a economia
popular.

Art. 31. A concordata será processada perante o juiz com-

petente para conhecer e julgar o processo de falência, no foro do do
micílio da empresa individual ou na sede da empresa social ou das en
tidades compreendidas no art. 3".
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Art. 32. Na petição da concordata, o devedor oferecerá a
todos os seus credores quirografários o pagamento mínimo de:

I - sessenta por cento, quando o prazo for de um ano;

11 - oitenta por cento, quando o prazo for de dois anos;

111 - cem por cento, quando o prazo for de três anos.

§ 1· No caso do inciso 11, o devedor pagará o valor dos
créditos em duas parcelas de quarenta por cento cada uma, até o fim de
cada período anual;no caso do inciso 111, as duas primeiras parcelas
anuais serão de trinta e três por cento e a última de trinta e quatro
por cento.

§ 2· Os créditos serão atualizados monetariamente, de modo
não cumulativo.

Art. 33. A petição inicial conterá ~ explicação das causas
concretas da situação patrimonial do devedor e das razões do pedido, e
será instruída com os seguintes documentos:

I - certidão da Junta Comercial referente ao registro da
firma individual, matricula do agente auxiliar do comércio, arquiva
mento do ato constitutivo e alterações da sociedade comercial nacional
e demais docunentos da sociedade comercial estrangeira, registro da
sociedade civil ou outra pessoa juridica;

11 - o último balanço, com a demonstração
cros e perdas, inventário de todos os bens e relação
vas, assim cono o balanço e contas levantadas para
concordata; .

da conta de lu
das dividas ati
a impetração da

111 - relação, em duas vias, de todos os credores quirogra
fários, com indicação de seus domicílios e residências, valor do cré
dito de cada um, origem e critério de atualização estipulado no con
trato;

IV - lista, em duas vias, dos credores não sujeitos aos
efeitos da concordata, valor do crédito de cada um, origem, garantias
pessofis ou reais e critério de atualização pactuado no contrato;

V - relação dos livros de escrituração ou fichas em uso,
com indicação da última folha escriturada;

VI - declaração sobre a existência ou não de falência ante
rior, concordata ou recuperação da empresa.

§ 1· A petição inicial será acompanhada de resumo do pedi
do, cuja publicação, por edital, conterá, também, o aviso de que as
relações dos credores quirografários e dos não sujeitos aos efeitos da
concordata estarão a disposição dos interessados, para consulta em
cartório.

§ 2· Para a distribuição do pedido não será exigida a
apresentação das certídões negativas de débitos fiscais e parafiscais.

_ ~ 3· O impetrante depositará a quantia necessária a publi-
caça0 do ed1tal, dentro de vinte e quatro horas, contadas da intimação
do despacho que manda processar a concordata.

. § 4· No prazo de quarenta e oito horas do ajuizamento do
ped1do, o devedor apresentará ao escrivão os livros de escrituração ou
fichas para conferir, certificar a data do último lançamento e inuti
lizar os espaços em branco.

§ 5· Os livros ou fichas poderão ser apresentados a Junta
c~m7rcial, para autenticação, no prazo de cinco dias, contados do
aJu1zamento do pedido.

juiz:
Art. 34. No despach~ que manda processar a concordata, o

I - determinará a publicação do edital previsto no § 1. do
artigo anterior;
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11 - ordenará a suspensão das ações e execuções contra o
devedor por créditos sujeitos aos efeitos da concordata'

111 - fixará o prazo de vinte dias para a apresentação das
declarações e justificações de créditos omitidos na lista publicada;

IV - marcará prazo de dez dias para que o devedor torne
efetiva a garantia que tiver oferecido;

V - proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou
oneração dos bens do devedor e do sócio ilimitadamente responsável;

VI - vedará sejam levados a protesto títulos de crédito em
que o devedor figure como obrigado principal ou avalista deste.

Parágrafo único. Deferido o processamento da concordata, o
juiz sorteará o comissário.

Art. 35. Se o pedido de concordata não estiver formulado e
instruído nos termos desta Lei, e no caso de dolo, o juiz decretará a
falência do devedor, sorteará o síndico e marcará o prazo de dez dias
para os credores posteriores ao pedido e os credores particulares do
sócio ilimitadamente responsável apresentarem a declaração e justifi
cação dos seus créditos.

§ l' O juiz pode conceder o prazo de quinze dias para
seja completada a petição inicial ou produzido documento hábil
instrui-la, prorrogável, caso apresente motivo justificado.

que
para

§ 2' Havendo débitos fiscais ou parafiscais, a concordata
somente será concedida mediante prova de garantia da execução, da no
meação regular de bens a penhora ou de parcelamento da dívida.

§ 3' Da decisão cabe agravo, a que o juiz poderá dar
efeito suspensivo.

Art. 36. O concordatário e o sócio ilimitadamente respon
sável conservam a administração dos seus bens, sob a fiscalização do
comissário, ~ com as limitaçõ~~ impostas por esta Lei.

§ l' As pessoas referidas neste artigo não podem praticar
ato a título gratuito ou que importe em alteração da situação dos cre
dores sujeitos aos efeitos da concordata.

§ 2' Dependem de autorização do juiz os atos de disposição
dos bens que não sejam objeto de comércio ou atividade econômica do
devedor,ou do sócio ilimitadamente responsável.

§ 3' A alienação deve ser feita por qualquer das formas
previstas para a venda de b~ns da massa falida.

§ 4' Os atos praticados com infração ao disposto nos pará
grafos anteriores são ineficazes em relação aos credores.

§ 5' Os atos de que trata o § 2' não são suscetíveis de
revogação, caso tenha prosseguimento a falência.

Art. 37. As ações dos credores não sujeitos aos efeitos da
concordata prosseguirão, mas as execuções serão· sobrestadas, após a
avaliação dos bens penhorados.

§ l' Se o devedor não efetuar o depósito integral das
prestações devidas aos credores sujeitos aos efeitos da concordata,
nos prazos respectivos, a execução prosseguirá~

§ 2' Durante a concordata, os credores a que este artigo
se refere não podem iniciar qualquer ação ou execução que tenha por
base os seus títulos de preferência, salvo na hipótese de falta do de
pósito pontual das importãncias devidas aos credores sujeitos aos
efeitos da concordata.

Art. 38. Os credores sujeitos aos efeitos da concordata
poderão oferecer embargos, no prazo de dez dias, contados da publica
ção do edital mencionado no § l' do art. 34, que serão autuados em au
tos apartados.
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§ 1· Os embargos terão por fundamento:
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a) sacrifício aos credores maior do que a liquidação na fa
lência, inviabilidade econõmica da empresa ou falta de condições ne
cessárias à sua boa gestão;

b) obtenção da concordata por dolo do devedor ou de tercei-
rOi

c) protesto de título de crédito, nos trinta dias anterio
res à distribuição do processo, quando a recusa de aceitação ou a fal
ta de pagamento decorrerem da impossibilidade de cumprimento das obri
gações do devedor, obtenção de empréstimo, transferência da sede da
empresa para outro Município, pagamento de dívida ou outorga de garan
tia a algum credor, preterindo o direito dos outros, e demais fatos
dolosos que possam influir na apreciação da boa-fé do impetrante. --

§ 2. O impugnado será ouvido, no prazo de cinco dias, con
tados da intimação, por carta, com aviso de recepção, o juiz proferirá
decisão, em c.;.nco dias, ou des!.gnará audiência de instrução e julga
mento, se houver necessidade de prova.

§ 3. O impugnado, o comissário e o impugnante serão inti
mados por carta, com aviso de recepção, para comparecerem à audiência,
que não se realizará em prazo inferior a cinco dias.

§ 4. Após a instrução e os debates, o juiz proferirá deci
são ou designará data para sua leitura, ho·· prazo máximo de cinco dias.

§ 5. A instrução e o julgamento deverão concluir-se den
tro de quarenta e cinco dias.

§ 6. Da sentença cabe agravo.

Art. 39. A concordata obriga todos os credores quirografá
rios anteriores à impetração, admitidos ou não ao passivo, que conser
vem seu direito contra os coobrigados, fiadores do devedor e obrigaQos
de regresso.

Art. 40. Os créditos arrolados na relação prevista no in
ciso III do art. 34 desta Lei, quando não impugnados, ficam incluídos
no quadro geral de credores, na forma em que constam.

§ 1· Entregue em cartório o quadro geral de credores. o
escr1vao, em vinte e quatro horas, publicará aviso aos credores, que,
no prazo de dez dias, poderão impugnar os créditos admitidos pelo de
vedor.

§ 2· Ouvido o impugnante, no prazo de cinco dias, cont~dos

da intimação, por carta, com aviso de recepção, o juiz proferirá deci
são.

§ 3· Se houver necessidade de provas, o juiz designará au
diência de instrução e julgamento, em que serão observadas as disposi
ções do 3· e seguintes do art. 38.

Art. 41. A sentença que concede a concordata deve conter
os mesmos requisitos da que decreta a falência, e seu dispositivo será
publicado, por edital, afixado na porta da sede da empresa impetrante
e remetido pelo correio ao órgão regional do Registro do Comércio, na
forma da lei processual.

Art. 42. O comissário deve fiscalizar os atos do devedor,
levar ao conhecimento do juiz qualquer fato de que resulte ou possa
resultar prejuízo aos credores, e requerer a falência do concordatá
rio, quando ficar evidente a impossibilidade de cumprir a concordata.

Art. 43. Por seu trabalho, o comissário perceberá remune
ração, que o juiz fixará, atendendo às suas responsabilidades, à im
portãncia da concordata e às dificuldades na fiscalização dos atos do
devedor e cumprimento dos seus deveres legais, estatutários ou contra-
Ç1ais. ','.

Art. 44. O comissário responde pelos prejuízos
dolo ou culpa, causar ao devedor e aos credores.

que, por



00012 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dezembro de 1999

Art. 45. Se o deveuuL não constituir a garantia oferecida
ou não cumprir as obrigações derivadas da concordata, o comissário ou
qualquer credor comunicarão o fato ao juiz.

§ I' Ouvido o devedor, no prazo de três dias, o juiz pro
ferirá decisão, dentro de cinco dias.

§ 2' A sentença que resolver a concordata decretará a fa
lência do devedor e conterá os requisistos do art. 62.

Art. 46. O devedor será privado da administração dos seus
bens, até o trânsito em julgado da sentença que julgar cumprida a con
cordata, se:

I - ocultar bens;

missário;
II - omitir informações que deva prestar ao juiz ou ao c9:

III - prestar informação falsa;

IV - praticar ato doloso em prejuízo dos credores.

§ I' O comissário ou qualquer credor podem requerer a me
dida prevista neste artigo.

§ 2' Ouvido o devedor, no prazo de três dias, o juiz, em
cinco dias, proferirá decisão. Se deferir a medida, sorteará o admi
nistrador judicial e fixará a remuneração, atendendo à situação dos
bens e às dificuldades do exercício da função.

§ 3' O administrador judicial responde pelos prejuízos
que, por dolo ou culpa, causar ao devedor.

Art. 47. Efetuado o depósito ou provada a extinção total
dos créditos quirografários, o devedor pode requerer a desistência da
concordata.

§ I' O juiz mandará publicar edital para conhecimento dos
credores sujeitos à concordata, que poderão oferecer impugnação, no
prazo de dez dias.

§ 2' Ouvido o devedor, no prazo de três dias, contados da
intimação, por carta, com aviso de recepção, o juiz proferirá decisão,
em cinco dias.

§ 3' Da sentença que homologar a desistência cabe apela-
ção.

§ 4' Cabe ao juiz, antes da remessa dos autos ao tribunal,
e ao relator, posteriormente, decidir as medidas urgentes.

Art. 48. Após o pagamento integral dos créditos admitidos
à concordata. o devedor requererá a extinção de suas obrigações.

§ I' O juiz mandará publicar edital. a fim de que os cre
dores. no prazo de dez dias. possam oferecer impugnação.

§ 2' Aplicam-se à audiência do impugnado e à instrução e
julgamento o disposto no § 2' e seguintes do art. 38.

§ 3' A sentença que julgar cumprida a concordata ordenará
o cancelamento do protesto dos títulos admitidos à concordatá.

§ 4' O dispositivo da sentença que declarar a extinção das
obrigações será publicado por edital.

§ 5' Da sentença cabe apelação.

§ 6' As medidas urgentes serão decididas, .;conforme dispos
to no § 4' do artigo anterior.
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TíTULO IV
DA FALÊNCIA

capítulo I
DA CARACTERIZAÇÃO E DECRETAÇÃO

Art. 49. Considera-se falida a empresa ou a entidade a que
se aplica esta Lei que, sem relevante razão de direito, não paga no
vencimento obrigação líquida constante de título executivo judicial ou
extrajudicial.

§ I' Prova-se a impontualidade por meio do protesto do tí
tulo, interposto perante o oficial competente, pelo valor total ou pe
lo saldo da dívida.

§ 2' Os títulos não sujeitos a protesto obrigatório devem
ser protestados, para os fins desta Lei.

§ 3' A certidão do protesto a que se referem os parágrafos
anteriores instruirá o pedido de falência.

Art. 50. A falência pode ser decretada a pedído do credor,
do devedor ou, nos casos previstos nesta Lei, de ofício.

Parágrafo único. O credor que tenha título legal de prefe
rência deve demonstrar que os bens sujeitos a privilêgio ou a direito
real de garantia são insuficientes para garantir o seu crédito e, se
bastarem, renunciar ao direito real ou ao privilégio.

Art. 51. Requerida a falência por credor, cabe-lhe provar
o inadimplemento do devedor, instruindo o pedido com título hábil para
realizar qualquer execução, ou provar sumariamente os fatos revelado
res da crise econômico-financeira descritos no artigo seguinte.

§ l' A verificação das contas extraídas dos livros comer
ciais consiste no seu exame por perito, nomeado pelo juiz competente
para decretar a falência do devedor, e se realizará sob sua direção.

§ 2' Se o requerido não puder ser citado pessoalmente, o
Ministério Público intervirá nos atos e termos do processo.

§ 3' O requerido seLá intimado por carta, com aviso de re
cepção, para responder no prazo de três dias, e o juiz proferirá sen
tença em cinco dias.

§ 4' As contas extraídas dos livros comerciais são titulos
hábeis para requerer a falência, e se vencem na data da sentença pro
ferida no processo de verificação.

Art. 52. São fatos reveladores da situação de crise econô
mico-financeira do devedor, que autorizam a decretação da falência:

I - a cessação" em caráter geral, do cumprimento corrente
de suas obrigações, ou o reconhecimento judicial ou extrajudicial da
impossibilidade de satis~azê-las;

II - a falta de nomeação de bens à penhora ou arresto, para
a garantia de execução, no caso de não ter sido encontrado o devedor;

~

III - o balanço do último exercício ou qualquer outro pos
terior, em que o ativo realizável seja inferior ao passivo exigível;

IV - o desaparecimento injustificado do devedor, sem deixar
representante com poderes gerais para administrar seu negoc1o e satis
fazer as obrigações contraídas, ou o abandono das funções por um OU
mais administradores da sociedade;

v - o abandono das atividades do devedor, ocultação, des
vio, liquidação precipitada ou ruinosa de bens.

§ I' O devedor tem a obrigação de pedir a sua falência nos
casos previstos nos incisos I, 11 e 111.

cia,
§ 2' Qualquer credor é legitimado para requerer

com fundamento neste artigo.
a falên-
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Art. 53. Pode ser decretada a falência:
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I - do espólio do devedor comerciante, até um ano depois da
sua morte, com base em fato anterior ou posterior ao óbito;

11 - do menor, com mais de dezoito anos, que mantenha esta
belecimento comercial, com economia própria;

comércio.
111 - dos que, embora expressamente proibidos, exercem o

Parágrafo único. O herdeiro do comerciante falido pode re
querer a falência do espólio se tiver aceito a herança, a fim de sepa
rá-la do seu patrimônio.

Art. 54. E competente para decretar a falência o juiz em
cuja jurisdição está situado o centro das atividades do devedor, ou a
filial, sucursal, agência ou representante no Brasil de empresa es
trangeira.

Art. 55. A falência não será declarada se o requerido pro-
var:

I - ~alsidade ou n~14ctade do titulo da obrigação;

11 - prescrição:

111 - pagamento da divida, anterior ao requerimento da fa-
lência:

IV - pedido de concordata preventiva, anterior à citação:

V - depósito judicial da quantia atualizada correspondente
ao titulo que instrui a petição inicial, visando a questionar sua va
lidade ou importãncia, no prazo da defesa;

VI - qualquer fato que extinga ou suspenda o pagamento do
titulo que instrui a petição inicial.

Art. 56. A sentença que decreta a falência da sociedade
com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a destes.

§ l' O disposto neste artigo aplica-se ao sócio que se te
nha retirado voluntariamente ou tenha sido exluido da sociedade, há
menos de dois anos, quanto às dividas existentes na data do arquiva
mento da alteração do contrato.

§ 2' Os sócios com responsabilidade ilimitada
exercer o direito de defesa que esta Lei assegura à sociedade
ra.

podf!rão
devl!do-

§ 3' Para esse efeito, os SOC10S ilimitadamente
veis serão citados, conjuntamente com a sociedade.

responsá-

§ 4' Se depois da decretação da falência da sociedade fo
rem conhecidos outros sócios ilimitadamente responsáveis, serão estes
também citados, por carta, com aviso de recepção, para, em cinco dias,
oferecerem defesa.

§ 5' O juiz, em cinco dias, proferirá sentença, da qual
caberá agravo.

Art. 57. A responsabilidade solidária dos administradores
da sociedade por ações e dos gerentes da sociedade por quotas de res
ponsabilidade limitada, estabelecida nas respectivas leis, e a dos só
cios comanditários e do sócio oculto, previstas no Código Comercial,
será apurada no juizo da falência, independentemente da liquidação do
ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo.

§ l' A petição inicial mencionará, com precisão, os
que serão objeto da prova, conterá o rol de testemunhas, e será
panhada dos documentos legais.

fatos
acom-

§ 2' O réu será citado para comparecer à audiência de ins
trução e julgamento, que não se realizará em prazo inferior a dez
dias, contados da citação, podendo nela oferecer defesa escrita ou
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oral e produzir prova.

§ 3' O autor será intimado da designação da audiência, por
carta, com aviso de recepção.

§ 4' Após a instrução e as alegações finais, o juiz profe
rirá sentença, ou marcará data para a sua leitura, no prazo máximo de
cinco dias.

Art. 58. Havendo fundado receio de que a empresa requerida
ou os sócios ilimitadamente responsáveis extraviem ou dissipem bens
dos respectivos'patrimônios, o juiz, mesmo sem ouvi-los, pode decretar
medidas cautelares, de ofício ou a pedido do requerente da falência,
antes de prolatar a sentença.

Parágrafo unico. Essas medidas podem consistir, entre ou
tras, no arrolamento dos bens pelo depositário que nomear, ou no
afastamen~o dos administradores da empresa e designação de um admi
nistrador, que exercerá as suas atribuiçôes sob a direção e superin
tendência do juiz, até a assinatura, pelo síndico, do .termo de aceita
ção.

Art. 59. O pedido de falência requerida pelo devedor será
instruido com os documentos enunciados nos incisos 11, 111 e IV do
art. JJ, e com:

I - a descrição da situação financeira e do montante do
ativo e do passivo;

11 - a relação das ações trabalhistas em curso, até a data
do pedido, e das condenações não satisfeitas;

111 - a lista das execuções fiscais e o'valor das dívidas;

IV - os bens objeto de penhora nas ações e execuções men
cionadas nos incisos 11 e 111.

Art. 60. A petição inicial da falência requerida por cre
dor será instruída com o título do seu crédito e a certidão do protes
to mencionada no § l' do art. 49 ou a prova do fato revelador da si
tuação de crise econômico-financeira do devedor.

Parágrafo unico. A petição será acompanhada de cópia, para
fazer parte do mandado de citação.

Art. 61. Estando em termos a petição, o juiz ordenará a
citação do requerido para, no prazo de cinco dias, oferecer contesta
ção.

§ l' Se o devedor não puder ser citado pessoalmente, a ci
tação será feita por edital.

§ 2' Feita a citação, o oficial de justiça comparecerá ao
cartório, logo depois, para entregar o mandado, e o escrivão certifi
cará a hora da entrada.

§ J' A arguição das matérias relevantes enumeradas no art.
55 deverá ser acompanhada de prova e decidida no prazo de quarenta e
oito horas.

§ 4' A alegação de fato revelador da situação de crise
econômico-financ~irado devedor deve ser acompanhada de prova ou de
sentença, proferida na justificação prévia, pelo juiz competente para
decretar a falência do interessado, observando-se, quanto ao procedi
mento, o disposto na lei processual.

Art. 62. A sentença que decreta a falência conterá:

I - o nome e qualificação do falido e dos sócios com res
ponsabilidade ilimitada, aos quais se estende;

11 - a hora da prolação;

111 - a ordem de reter a correspondência e entregá-la ao
síndico;



00016 Scxta-fcira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dczcmhro dc 1999

IV - a proibição de fazer qualquer pagamento ao falido;

V - a ordem à Junta Comercial ou ao Registro civil de p~
soas Jurídicas para anotarem a falência no registro da firma indivi
dual ou da pessoa jurídíca, na matrícula ou no arquivamento;

VI - o termo legal da falência, quando for possível deter
minar a data em que ficou caracterizada;

VII - a fixação do prazo de vinte dias para os credcres
apresentarem a declaração e justificação dos seus créditos;

VIII - a determinação de ~edidas adequadas para impEdir
prejuízo à massa;

IX - a convocação, na reunião dos credores da empresa, na
forma do inciso II do art. 16.

§ l' Em caso de omissão da hora da prolação da sentença,
entende-se que se deu às doze horas.

§ 2' São ineficazes os pagamentos efetuados pelo falido
após decretação da falência.

§ 3' Ao fixar o termo legal da falência, o juiz não poderá
retrotraí-Io por mais de sessenta dias, contado o prazo:

a) da data do primeiro instrumento do protesto por falta de
pagamento, tirado dentro do semestre imediatamente anterior à decreta
ção da falência;

b) do despacho da petição inicial;

c) da distribuição do pedido da concordata preventiva.

Art. 63. O dispositivo da sentença será publicado por edi
tal e afixado na porta do estabelecimento do falido.

Art. 64. O falido e o sócio ilimitadamente responsável ao
qual se estende a falência podem interpor agravo.

§ l' A sentença somente poderá ser impugnada com fundamen
to na falta de um ou mais pressupo.;\:os para a decretação da falência.

§ 2' A interposição do recurso não suspenderá a falência,
mas os bens da massa só poderão ser vendidos nos casos previstos no
art. 134.

Art. 65. A correspondência e as comunicações dirigidas ao
falido serão entregues ao síndico, que as abrirá e enviará ao destina
tário as de caráter estritamente pessoal.

Parágrafo único. O falido tem direito de ler a correspon
dência e as comunicações retidas pelo síndíco, e este o dever de si
gilo sobre o conteúdo estranho aos interesses patrimoniais.

Art. 66. A falência instaura o concurso de todos os credo
res sujeitos aos seus efeitos, relativamente ao patrimõnio do'devedor.

§ l' Todo crédito, ainda que tenha preferência, deve sélF
verificado, segundo as normas estabelecidas nesta Lei, com exceção dos
créditos trabalhistas e tributários anteriores à decretação da falên
cia, cuja importância será determinada na forma das leis que os regu
lam.

§ 2' Determinado o valor do débito, .pelo órgão
competência tributária ou pela Justiça do Trabalho, caberá
apre~ntazr-o-~ítulodo seu crédito ao juiz da falência, no
dez dias, para ser incluído no passivo.

dotado da
ao credor
prazo de

§ 3' O juiz da falência autorizará o síndico a reservar a
importância do crédito trabalhista e proceder à venda de bens, antes
mesmo de iniciar a realização do ativo, para o respectivo pagamento.

§ 4' Se antes da decretação da falência houve penhora para
pagamento de crédito trabalhista ou tributário, a venda dos bens sobre
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os quais recaiu será feita pelo sindico, a requerimento do credor, me
diante autorização do juiz da falência.

Art. 67. O falido e os administradores
são obrigados a prestar ao juiz e ao síndico toda
exijam e a comparecer pessoalmente à sua presença,
cados na convocação.

da sociedade falida
a colaboração que
no dia e hora indi-

§ l' A convocação será transmitida por telegrama, fonogra
ma ou qualquer outro meio idõneo de comunicação.

§ 2' O falido e os administradores da sociedade falida são
obrigados a prestar ao síndico, no prazo de vinte e quatro horas, to
das as informações que lhes exija sobre os bens sujeitos à arrecada
ção, mandatos outorgados, participação em sociedades e outras.

Art. 68. O falido e os administradores da sociedade falida
não poderão se ausentar ou mudar de residência sem prévia autorização
do juiz e deverão informar, nos autos, a nova residência, em caso de

mudança.

§ l' A autorização será concedida, depois de ouvido o sín
dico, em vinte e quatro horas, se a ausência do requerente não preju
dicar o curso do processo. e nos CdSOS da urgente e justificada neces
sidade.

§ 2' A autorização não impedirá o prosseguimento da falên
cia, dispensando-se qualquer intimação do falido ou do administrador
da sociedade falida na falta de advogado constituído ou se este renun
ciar ao mandato.

Art. 69. O falido e os SOC10S ilimitadamente responsáveis
são obrigados a comparecer aos atos do processo.

Parágrafo único. O juiz poderá autorizar a constituição de
procurador para os atos a que, por motivo justificado, o falido e o
sócio ilimitadamente responsável não possam comparecer.

Art. 70. O falido e o sócio ilimitadamente responsável ~ue

deixarem de cumprir os deveres impostos por esta Lei ou resistirem 1n
justificadamer.te às ordens do juiz poderão ser presos, por sua ordem~
de ofício, a requerimento do síndico, do Ministério Público ou de
qualquer credor.

Parágrafo único. A prisão não excederá de sessenta dias, e
da sua decretação cabe agravo, sem suspensão da execução da ordem.

Art. 71. Caberá prisão preventiva do falido, por ordem do
juiz,-de ~ie±o, a requerimento do síndico, do Ministério Público ou
de qualquer credor, quando houver prova da existência de crime fali
mentar.

Art. 72. Se, após a decretação da falência morrer o falido
ou o sócio ili~itadamente responsável, o processo continuará com os
herdeiros.

Art. 73. Durante o processo da falência fica suspenso o
curso da prescrição relativa às obrigações de responsabilidade do fa
lido e dos sócios ilimitadamente responsáveis.

Art. 74. A sentença suspende o curso dos juros, para os
efeitos do concurso, até o seu encerramento, salvo quanto aos créditos
com direito real de garantia, até onde esta alcançar.

Art. 75. Os credores conservam as ações, pela totalidade
dos seus créditos, contra os coobrigados, os fiadores do falido e os
obrigados de regresso.

Art. 76. A reforma da sentenca faz cessar os seus efeitos.
Entretanto, são oponíveis ao devedor a vénda de bens, nas condições do
art. 134, a resolucão de contratos bilaterais eautros atos legalmente
praticados. .

Art. 77. Reformada a sentença que decreta a falência, o
requerente que a postulou, com dolo ou culpa, indenizará os danos cau
sados ao requerido.
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Parágrafo único. A ação será proposta perante o juiz da
falência, de acordo com o procedimento comum.

Art. 78. A falência pode ser estendida:

I - ao controlador que orientou ou conduziu a atividade
econom~ca de pessoa coletiva falida, no interesse próprio ou de grupo
de que faz parte;

II - ao controlador da pessoa coletiva falida que, contra
riamente ao interesse desta, a manteve sob direção unificada, no inte
resse próprio ou do grupo de que faz parte;

III - ao titular do controle cujo patrimônio confundiu-se
com o da pessoa coletiva controlada e falida, tornando incindível a
reunião dos seus ativos e passivos ou da maior parte deles.

§ l' O pedido de extensão pode ser feito pelo síndico ou
por qualquer credor, que oferecerá, desde logo, o rol de testemunhas e
documentos.

§ 2' O juiz designará a audiência de instrução e julgamen~

to, deferindo as provas que serão produzidas.

§ 3· O requerido será citado para comparecer à audiência,
que não se realizará em prazo inferior a dez dias, contados da cita
ção, nela oferecendo defesa escrita ou oral, e produzir prova.

§ 4· O síndico e o requerente da extensão da falência se
rão íntim~à~-da designação da audiência, por carta, com aviso de re
cepção.

§ 5· Após a instrução e as alegações finais, o juiz profe
rirá sentença ou marcará data para a sua leitura, no prazo máximo de
cinco dias.

capítulo II
DOS EFEITOS DA FALÊNCIA

Seção I
Dos Efeitos quanto ao Falido

Art. 79. A sentença que decreta a falência priva o
e o sócio ilimitadamente responsável da administração dos bens
tentes em seus patrimônios e dos que adquiram, até a sentença
cerramento do processo transitar em julgado.

falido
exis

de en-

Parágrafo único. As despesas com a aquisição e a conserva
ção dos bens supervenientes serão deduzidas do passivo.

Art. 80. Continuarão com o síndico as ações e execuções em
curso, de natureza patrimonial, em que forem partes o falido e o sócio
ilimitadamente responsável,' os quais poderão intervir no processo como
assistentes.

Art. 81. Os atos relativos aos bens compreendidos na
lência e os pagamentos e recebimentos realizados pelo fa:ido e
sócio ilimitadamente responsável posteriores à sentença que lhes
creta a falência são ineficazes em relação aos credores.

Art. 82. Não se compreendem na falência,

fa
pelo
de-

I - os bens e direitos de natureza estritamente pessoal;

Ir - os bens absolutamente impenhoráveis;

rrr - as prestações de caráter alimentar, como salários,
proventos de aposentadoria, pensões e rendimentos da atividade do fa
lido, dentro dos limites indispensáveis à sua manutenção e da famí
lia;

IV - os frutos derivados do usufruto legal dos bens dos fi
lhos que se acham sob o seu poder e dos que constituam o dote, e os
rendimentos do bem de família;
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v - os bens legalmente inalienáveis;

VI - as indenizações devidas ao falido por dano pessoal ou
ofensa moral.

Parágrafo único. O falido pode exercer tarefas artesanais,
profissionais ou com relação de dependência e a exploração econômica
dos bens não compreendidos na falência.

Art. 83. Se o falido carecer de meios de subsistência, o
juiz, ouvido o síndico, pode deferir a concessão ~e.auxilio alimentar
que ~end~~suas necessidades mínimas e da fam111a.

Seção II
Dos Efeitos quanto aos Credores

Art. 84. Decretada a falência, todos os credores ficam su
jeitos às disposições desta Lei e somente podem exercer os seus direi
tos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável pela
forma que esta prescreve.

§ I" Nenhuma ação ou execução individual pode ser proposta
ou continuar sobre os bens compreendidos na falência.

§ 2" A suspensão não atinge a arrematação se os editais de
praça forem ou estiverem sendo publicados.

§ 3" O produto da alienação que exceder o valor do crédito
do exeqüente entrará para a massa.

Art. 85. A decretação da falência produz o vencimento an
tecipado dos débitos pecuniários do falido e do sócio ilimitadamente
responsável.

Art. 86. Não podem ser exigidos na falência:

I - os créditos correspondentes a obrigações a titulo gra-
tuito;

II - as prestações a título de alimentos; ~

III - as despesas dos atos realizados para tomar parte na
falência, salvo as relativas a processos movidos contra a massa;

IV - as penas pecuniárias por infração das leis penais e
administrativas, inclusive as multas fiscais que tenham este efeito ou
caráter moratório.

Art. 87. Não se suspendem as ações e execuções iniciadas
antes da falência por:

I - credores por títulos não sujeitos a rateio;

II - credores por quantia ilíquida, coisa certa ou absten
ção de fato.

§ 1" As ações e execuções prosseguirão com o síndico.

§ 2" Os credores referidos no inciso I conservam seus di
reitos sobre os bens do devedor e do sócio ilimitadamente responsável
e podem pedir a reserva da importância dos créditos a que têm direit6.

§ 3" Os credores referidos no inciso II podem pedir a re
serva das quantias que lhes são devidas ou do valor da coisa.

Art. 88. Os credores garantidos por direito real ou privi
légio, que não receberem integralmente o pagamento dos seus créditos,
concorrem pelo saldo com os credores quirografários.

Art. 89. Os créditos condicionais são admitidos na falên
cia mediante reserva da quota correspondente.

Art. 90. Os credores têm o direito de compensar as suas
dívidas com os créditos que tiverem contra o falido, embora não venci
dos antes da decretação da falência.
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Parágrafo único. Não pode ser efetuada a compensação dos
créditos não vencidos se o credor os adquiriu por compra e venda entre
vivos, no ano anterior à decretação da falência ou depois da prolação
da sentença.

Art. 91. A decretação da falência suspende o exercício do
direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais de
verão ser entregues ao síndico.

Seção IIr
Dos Efeitos quanto aos Bens

Art. 92. A sentença que decreta a falência priva, desde a
sua data, o falido e o sócio ilimitadamente responsável do direito de
dispor de seus bens.

Parágrafo unlCO. O síndico exercerá a administração dos
bens e promoverá a sua alienação.

Art. 93. O falido e o sócio ilimitadamnte responsável slo
representados pelo síndico nas ações que versem sobre os bens arreca
dados ou sujeitos ao concurso.

Art. 94. o falido e o sócio ilimitadamente responsável po
dem aceitar ou renunciar à herança ou legado.

§ I" No caso de aceitação, os credores do "de cujus" so
mente podem agir sobre os bens que este possuía, depois de pagos os
débitos do falido e as despesas da falência.

§ 2" A renúncia à herança ou legado produz efeitos quanto
~ parte que exceder à importância dos débitos do herdeiro ou legatário
e das despesas da falência.

§ 3" Em ambos os casos, o síndico intervirá no processo de
inventário.

§ 4" A condição de que os bens legados não fiquem sujeitos
a arrecadação é ineficaz em relação aos credores.

Art. 95. Na falência do espólio, suspende-se o processo
de inventário e o síndico substitui o inventariante na administraçBc
dos bens da herança.

Seção IV
Dos Efeitos quanto às Relações Jurídicas Anteriores à Falência

Art. 96. Aplicam-se aos contratos ainda não integralmente
cumpridos na data da decretação da falência as seguintes regras:

I - se a prestação a cargo do falido estiver totalmente
cumprida, o outro contratante é obrigado a satisfazer a sua;

11 - se a prestação a cargo do contratante não falido esti
ver integralmente cumprida, deverá declarar o crédito correspondente à
prestação que o falido lhe dever;

111 - se existirem prestações recíprocas pendentes de cum
primento, o credor não falido tem o direito de pleitear a resolução do
contrato com indenização.

§ I" Na hipótese prevista no inciso 111, o contratante não
falido deve promover a resolução do contrato, em trinta dias, contados
da publicação da sentença que decreta a falência.

§ 2" O síndico pode pleitear o cumprimento do contrato,
ficando a cargo da massa o pagamento da prestação pela qual está obri
gada. Nesse caso, requererá autorização ao juiz, e comunicará sua in
tenção ao contratante não falido, no prazo de trinta dias contado do
recebimento da notificação.

§ 3" Deixando a parte não falida de optar pelo cumprimento
do contrato, a opção passará para o síndico que, autorizado pelo juiz,
poderá exercê-la nos quinze dias subseqüentes ao vencimento do prazo
pstabelecido no § I". A comunicação ao outro contratante será feita

"', r!?gistrada, com aviso de recepção.
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Art. 97. Os créditos cuja prestação não seja monetária se
rão avaliados em dinheiro.

Art. 98. As obrigações a prazo vencem-se na data da sen
tenca que decreta a falência.

Art. 99. Os contratos preliminares e os contratos que não
revestem a forma especial determinada em lei são inexigíveis na falên
cia, salvo se puderam ser cumpridos e se o juiz autorizar o cumpri
mento.

§ I" A execução deve ser requerida pelo síndico ou pela
parte, no prazo de trinta dias, contados da publicação da sentença que
decreta a falência.

§ 2" O disposto neste artigo não se aplica aos contratos
de promessa de compra e venda e às promessas de cessão que tenham efi
cácia real.

Art. 100. A falência resolve os contratos em que o credor
não é obrigado a aceitar prestação por um terceiro, indicado pelo sín
dico, quand~ tiver interesse em que seja realizada pessoalmente pelCí
devedor, bem como os contratos de execução continuada. Resolve, tam
bém, os contratos de mandato, conta corrente, agência, concessão e
distribuição.

Art. 101. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o
contrato de comissão produz os seguintes efeitos:

~se o devedor tiver vendido bens por conta do comitente,
este pode reclamar o preço não pago diretament~ ao comprador;

11 - se o devedor tiver comprado bens por conta do comiten
te, o vendedor tem o direito de cobrar o preço diretamente deste.

Parágrafo un~co. Em qualquer hipótese, o pagamento depende
de prévia autorização do juiz, ouvido o síndico.

Art. 102. O sócio ilimitadamente responsável ao qual a fa
lência se estende não pode exigir nenhuma prestação que lhe deva a so
ciedade falida.

Art. 103. Decretada a falência da sociedade, os sócios não
podem exercer o direito de retirada ou receber o valor das suas quotas
ou ações.

Parágrafo único. Exercido o direito de retirada, durante o
período suspeito, o sócio é obrigado a devolver à massa a importância
que houver recebido a título de reembolso.

Art. 104. A decretação da falência do sócio ostensivo
produz a dissolução da sociedade em conta de participação.

Parágrafo único. Os outros sócios não podem exercer qual
quer direito sobre os bens do fundo social, antes do pagamento inte
gral dos credores da sociedade e das despesas do processo.

Art. 105. As debêntures emitidas pela sociedade falida são
incluídas na falência pelo valor nominal, deduzidas as amortizações ou
reembolsos.

Art. 106. ~~s operações a t~rmo, 3 falência de uma das
pa:tes, antes do vencimento do contrato, confere à outra parte o di
re1to de apresentar a declaração de crédito pela diferença a seu fa
vor, existente na data da sentença que a decreta.

§ I" Se, nessa data, a diferença for a favor da massa, a
outra parte tem o direito de optar pelo pagamento da prestação, segun
do o valor desse dia ou do dia do vencimento.

§ 2" A opçào deve ser exercida no prazo de trinta dias,
contados da publicação da sentença.

Art. 107. A falência do locador não resolve o contrato de
locação, cabendo ao síndico zelar pelos seus direitos e interesses.
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§ 1" No caso de falência do locatário, o síndico pode, a
qualquer tempo, denunciar o contrato, indenizando o locador.·

§ 2" Se o locador não aceitar a indenização, cabe ao juiz
arbitrá-la.

Art. lOS. Se o contrato de compra e venda não estiver cum
prido, ou se ambas as partes o tiverem cumprido parcialmente, na data
da decretação da falência do comprador, o vendedor tem o direito de
executar a sua prestação e apresentar a declaração e justificação do
crédi~o reiatTvo ao preço.

§ 1" Se o vendedor não exercer esse direito, a execução do
contrato fica suspensa, até que o síndico, autorizado pelo juiz, de
clare se o cumprirá ou não.

§ 2" Se a declaração for negativa, resolve-se o contrato e
o vendedor pode habilitar-se na falência do comprador.

§ 3" O vendedor pode interpelar o síndico, por carta, com
aviso de recepção, para que emita a declaração, dentro de cinco dias.

§ 4" Se a declaração for negativa, resolve-se o contrato e
o vendedor pode habilitar-se na falência do comprador. No caso de fa
lência do vendedor, não se resolve o contrato se tiver ocorrido a tra
dição da coisa. Se não houve a tradição, cabe ao síndico escolher en
tre o cumprimento e a resolução do contrato.

§ 5" Resolvido o contrato, o comprador pode habilitar-se
na falência do vendedor, sem direito a indenização.

Art. 109. No caso de falência do comprador, se o preço ti
ver que ser pago a termo ou em prestações, o síndico, com autorização
do juiz, pode executar o contrato.

§ 1" O vendedor tem o direito de ex~g~r caução ou garan
tia, salvo se o síndico pagar imediatamente o preço, com desconto dos

juros ·legais.
§ 2" Na venda em prestações, com reserva de domínio, a fa

lência do vendedor não resolve o contrato.
Art. 110. Aplicam-se aos contratos de fornecimento e de

compra e venda com entregas fracionadas as disposições do art. 109.

Art. 111. O contrato de empreitada se resolve pela falên
cia de uma das partes, a menos que o síndico, mediante autorizaç60 do
juiz, declare a intenção de executar a obra encomendada.

§ 1" Na falta de declaração, o contratante pode interpelar
o síndico, por carta registrada, com aviso de recepção, no prazo de
trinta dias, contados da decretação da falência.

§ 2" A intenção de cumprir o contrato deve ser comunicada
ao contratante no prazo de quinze dias, contados da decretação da fa
lência, por carta registrada, com aviso de recepção.

§ 3" O disposto nesse artigo não se aplica à empreitada de
obra pública, salvo interesse da administração, manifestado ao síndi
co, dentro do prazo e na forma do parágrafo anterior.

Art. 112. A falência do segurado não resolve o contrato de
seguro contra danos, devendo observar-se o disposto no art. 1.451 do
código Civil.

Art. 113. A decretação da falência produz a inaplicabili
dade da cláusula compromissória, pactuada com o devedor, salvo se an
tes ~ pr6rerrda a sentença se tenha instituído o juízo arbitral.

parágrafo único. O juiz pode autorizar o síndico, em casos
especiais, a pactuar a cláusula compromissória ou concordar com a ce
lebração do compromisso.

Art. 114. Nas relações patrimoniais não reguladas expres
samente nesta Lei, o juiz decidirá por analogia, atendendo à unidade e
universalidade do concurso e à igualdade de tratamento dos credores.
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Art. 115. O credor que antes da decretação da falência
houver recebido de um coobrigado solidário em relação ao falido ou de
um fiador parte de seu crédito tem direito de concorrer l fal'ncia
desse ou dos demais devedores para exigir a parcela restante.

§ I" O coobrigado com direito de regresso contra o falido
concorre na sua falência pela totalidade da importância paga.

§ 2" o credor tem o direito a que se lhe destine a quota
correspondente ao coobrigado que pagou antes da falência.

§ 3" o credor tem o direito de exigir a reserva da cota
correspondente ao coobrigado, até o limite do que lhe é devido.

§ 4" Subsiste o direito do credor contra o coobrigado pela
parcela remanescente do crédito.

Art. 116. O coobrigado ou fiador do falido, com direito de
hipoteca ou penhor sobre os bens que garantem a ação de regresso, con
corre na falência pela soma objeto da garantia hipotecária ou pignora
tícia.

garantia
dito.

Parágrafo un~co. O produto da venda desses bens dados em
destina-se ao pagamento do crecc~, até o limite do seu cré-

Art. 117. O credor de vários .coobrigados solidários, cuja
falência seja decretada, tem o direito de concorrer, em cada uma de
las, pela totalidade do seu crédito, até recebê-lo por inteiro.

Parágrafo único. O regresso entre os coobrigados falidos
somente pode ser exercido depois de o credor receber o pagamento inte
gral.

Art. 118. Não existe regresso entre as massas dos coobri
gados solidários pelos rateios distribuídos ao credor comum, salvo
quando o total dos pagamentos excede o valor do crédito.

§ I" O credor é obrigado a restituir o excesso à massa ga
rantida pelas demais ou à que efetuou o último pagamento, e esta fará
a divisão proporcional ao desembolso de cada uma e ao respectivo débi
to.

§ 2" No caso de culpa ou dolo, o excesso será devolvido em
dobro, devidamente atualizado.

Art. 119. Os coobrigados solventes e os garantes do falido
ou do sócio ilimitadamente responsável a que se estende a falência po
dem apres~~~~ a declaração do crédito correspondente às quantias pa
gas ou devidas, se o credor não fizer a sua no prazo fixado na senten
ça.

Art. 120. Os créditos condicionais são admitidos à falên
cia, desde que anteriores à sua decretação, compreendendo-se dentre
eles os que não podem ser exigidos do falido sem prévia excussão dos
bens do obrigado principal.

Parágrafo un~co. A admissão se dá com reserva, enquanto
pendente a condição, depositando-se os rateios que couberem ao credor.

Seção V
Dos Efeitos quanto aos Atos Prejudiciais aos Credores

Art. 121. São ineficazes, em relação aos credores, os atos
realizados pelo falido, dentro do termo legal da falência, que consis
tam em:

I - liberalidade;

11 - pagamento ou constituição de garantia real de divida
não vencida;

111 - pagamento de dívidas vencidas por forma diversa da
prevista no respectivo título ou por meios anormais;
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pelo
reque-

IV - constituição de hipoteca, penhor ou qualquer outra qa
rantia especial, no caso de obriqação que originariamente não a tinha,
ou se achava vencida.

Parágrafo único. A ineficácia deve ser declarada
juiz, de ofício, quando conhecer do ato ou dos seus efeitos, a
rimento do síndico ou de qualquer credor.

Art. 122. São também ineficazes em relação aos credores
quaisquer atos realizados dentro do termo legal da falência, quando se
provar que a outra parte tinha conhecimento do estado patrimonial do
devedor.

Parágrafo único. O síndico proverá a ação revocatória des
ses atos, no juízo falimentar, pelo procedimento comum contra a parte
ou seus herdeiros, ou terceiro que adquirir o bem de má-fé.

Art. 123. Sem prejuízo da responsabilidade do síndico,
qualquer credor pode intentar a ação revocatória, se:

I - interpelar o síndico, por meio de carta, com
recepção, para que declare, no prazo de trinta dias, se
ação 1

11 - o síndico declarar que não pretende mover a
decorridos trinta dias da interpelação, não a propuser1

111 - prover as despesas do processo.

aviso de
proporá a

ação ou,

ou con
estabele-

§ 1" Sendo declarada a ineficácia do ato, o credor terá
direIto a6-r§§sarcimento das despesas efetuadas e a uma recompensa,
não superior a dez por cento do valor dos bens recuperados, limitada à
importãncia do seu crédito.

§ 2" A sentença fixará o valor da recompensa.

Art. 124. O condenado à restituição entregará à massa o
bem e os acessórios, ou o equivalente, mais perdas e danos.

Art. 125. A ação prescreve em três anos, contados do dia
do trânsito em julgado da sentença que decretou a falência.

TíTULO V
DA ARRECADAÇÃO E CUSTóDIA DOS BENS

Art. 126. Imediatamente após a assinatura do termo de
aceitação, o síndico efetuará a arrecadação dos bens e documentos do
falido e do sócio ilimitadamente responsável, onde quer que se encon
trem.

§ I" Se o síndico ainda não tiver assumido as funções, o
juiz designará depositário, que iniciará a arrecadação.

§ 2" Não sendo possível proceder à arrecadação
cluí-la no dia em que teve início, serão lacrados a sede do
cimento e os bens do falido.

§ 3" Os bens que não se encontrarem no fo~o da fal'nci~
serão arrecadados, mediante carta precatória, transmitida pelo meio
idôneo mais rápido.

§ 4" Antes de receber a precatória, o juiz que tenha co
nhecimento seguro da decret~9ão da falênci~ ~ode determinar a aplica
ção de lacre no estabelecimento e bens do falido que se encontrem na
sede do juízo.

§ 5" Antes de receber a precatória, o juiz pode,
cio, determinar as medidas que julgar adequadas para evitar
direito dos credores.

de ofi
lesão ao

§ 6" O falido e o sócio ilimitadamente responsável serio
obrigados a indicar ao síndico ou ao depositário os ,bens . sujeitos à
arrecadação.

§ 7" Os depósitos para pagamento dos créditos sujeitos à
concordata não serão arrecadados na falência, e poderão ser levantados
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pelos credores constantes da lista nominativa prevista no inciso III
do art. 34.

Art. 127. São excluídos da aplicação de lacre os bens n~

compreendidos na falência, quando houver certeza de sua exclusão, as
sim como:

I - os utilizados na exploração da atividade do falido, se
esta, no entendimento do juiz, não puder ser imediatamente interrompi
da, total ou parcialmente;

-n:-~ os livros comerciais ou fichas;

III - os títulos de crédito vencidos ou próximos do venci
mento, que serão entregues ao síndico para cobrar;

IV - o dinheiro.

§ 1" A continuação da exploração da atividade do falido,
em caráter provisório, estará a cargo do síndico, que poderá nomear um
ou mais prepostos, com autorização do juiz.

§ 2" O juiz pode determinar a cessação, redução ou modifi
cação da exploração, se não for requerida a recuperação da empresa,
dentro dos três meses seguintes à decretação da falência, ou a pedido
do síndico, baseado na análise dos resultados operacionais ou em fato
relevante que possa influir no prosseguimento da atividade.

§ 3" O dinheiro será entregue ao síndico.

Art. 128. O síndico avisará o falido ou administradores
da sociedade falida, com antecedência de vinte e quatro horas, que re
moverá os lacres e procederá ao inventário e avaliação dos bens.

Parágrafo único. Nessa operação, o síndico pode ser assis
tido por um ou mais avaliadores, cujos honorários serão previamente
acrovados pelo juiz.

Art. 129. O inventário será assinado pelo síndico e~
estiverem presentes, pelo falido ou administradores da sociedade fali
da.

Art. 130. O síndico requererá ao juiz da falência e e.te
requisitará ao juízo da aça= ou execuçao, qu~ não estiverem su.pen.a.
em virtude da decretação do concurso, a entrega dos bens penhorado. ou
objeto de apreensão e depósito, observado o disposto no § 2" do art.
84.

Art. 131. O síndico é obrigado a tomar as medidas necessá
rias à guarda e conservação dos bens e documentos da massa.

§ 1" Quando importem despesas extraordinárias, para efe
tUá-las, o síndico deve requerer autorização ao juiz.

§ 2" Em caso de urgência, a ~im de ~vitar subtra910, perda
ou deterioração, o sínsi1co executará as ,..euidà.d apropriadas, .em perda
de tempo, e as comunicará ao juiz.

Art. 132. O síndico deve promover a cobran9a do. cr6ditos
do falido e do sócio ilimitadamente responsável e prover a con.ervaç~

e ressalva de seus direitos, representando-os em juizo.

Parágrafo único. Para os atos que exiqe. pod.re. espe
ciais, é necessária a autorização do juiz.

Art. 133. As somas de dinheiro arrecadadas, entraqua. ou
recebidas pelo síndico, serão depositadas à ordem do juiz, pela forma
disposta no art. 238.

Parágrafo único. O juiz pode autorizar o
fundos necessários para pagar as despesas ordinárias
rias que autorizar.

síndico a ter
ou extraordiná-

Art. 134. A qualquer tempo, o síndico pode requer ~ ven
da dos bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos a grave desval"rização
ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa.
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Parágrafo único. O falido será intimado, por carta, com
aviso de recepçao, no prazo de cinco dias, para manifestar-se sobre o
pedido, e o juiz decidirá em cinco dias.

Art. 135. O síndico pode celebrar contratos que sejam ne
cessários à guarda, conservação e administração dos bens, e de seguro,
mediante prévia autorização do juiz.

Parágrafo único. O juiz levará em consideração a economia
dos custos e o valor corrente dos serviços, podendo determinar ao sín
dico que lhe apresente proposta, de acordo com a modalidade aplicável
à licitação pública que considere indicada.

Art. 136. É licito ao síndico, mediante prévia autorização
do juiz, dar em locação ou outro contrato bens do falido, com o obje
tivo de produzir renda para a massa.

§ l' Esses contratos não atribuem direito de preferência
na compra, nem podem importar em disposição total ou parcial dos bens~
ou ter duração superior ao tempo necessário para a alienação do res
pectivo objeto.

I 2' Os prazos em que a prestação ou prestações devem ser
efetuadas consideram-se essenciais, e o não,·cumprimento do contrato
importará sua resolução, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial.

§ 3' Vencido o prazo ou resolvido o contrato, o bem deve
ser restituído ao síndico, dentro de quarenta e oito horas.

Art. 137. O terceiro que for atingido pela arrecadação po
de reaver o bem arrecadado, reivindicando-o, no juízo da falência, até
dez dias após a publicação do edital de venda.

§ l' O embargante instruirá a petição com o título de seu
direito real, prova do contrato em que se fundamenta o pedido e rol de
testemunhas.

§ 2" Ouvidos o falido e o síndico, no prazo comum d. cinco
dias, o juiz proferirá decisão, em cinco dias ou, se houver nec•••idá=
de de produção de prova, designará audiência de instrução e julgamen
to, observado o disposto no § 3' e seguintes do art. 38.

Art. 138. Se o bem tiver sido alienado pelo síndico, o
reivindicante haverá o preço recebido pela massa e, em caso de pereci
mento, o valor estimado, sem prejuízo, em qualquer hipótese, do. ra
teios anteriores.

Tí'rULo VI
DO SíNDICO

Art. 139. O síndico administra os bens compreendidos na
falência, sob a direção e supervisão do juiz e a fiscalização da co
missão de credores, e exerce as funções que não estejam expressamente
atribuídas a outros órgãos da falência.

Art. 140. No prazo de três dias, contados da publicação do
edital a que se refere o art. 63, qualquer interessado pode impugnar a
nomeação do síndico se:

I - feita em desacordo com esta Lei;

II - for cônjuge, parente, consangu1neo ou afim do falido
ou administrador da sociedade falida, em linha reta, ou, na colateral,
até terceiro grau;

III - for credor do falido;

IV - houver prestado serviços ao falido, remunerados ou
gratuitos, nos dois anos anteriores à decretação da falência.

parágrafo único. O juiz decidirá de plano a impugnação,
dentro de vinte e quatro horas.
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rápida que
oito horas,

aceitaç60 do

Art. 141. o síndico tem o dever de aceitar a nomeaçio~
salvo justa recusa ou incompatibilidade para o exercício das funções.

§ 1· Recebida a comunicação, pela forma mais
possa ser comprovada, o síndico, no de prazo quarenta e
comparecerá perante o escrivão, que lavrará u ~~rmo de
encargo.

§ 2· Se, sem justa causa, não comparecer no prazo fixado
no parágrafo anterior, o escrivão imediatamente comunicará o fato ao
juiz, que sorteará outro síndico.

§ 3· O síndico qu~, sem justa causa, recusar o encargo ou
deixar de comparecer para aSS1nar o termo de aceitação nio poderá .er
nomeado nos dez sorteios posteriores.

Art. 142. O síndico exerce pessoalmente as suas funç&.. e
não pode delegá-las, exceto para atos determinadps, com prévia autori
zação do juiz.

Parágrafo único. O síndico pode nomear procuradores, pre
postos, auxiliares e outros, e ajustar honorários, mediante prévia a~

torização do juiz.

Art. 143. Para propor ação e contratar honorários de advo
gado ou perito, o síndico deve requerer autorização do juiz.

Art. 144. O síndico não pode postular em juizo nos proces
sos em que há interesse da falência.

--~ 145. No prazo de trinta dias, contados da data do
termo de aceitação, o síndico deve apresentar ao juiz exposição em que
mencionará:

I - as causas e circunstâncias da falência;

II - o cuidado e diligência do falido e dos administradores
da sociedade falida no exercício dos seus encargos e funções;

III - a responsabilidade do falido, administradores da so
ciedad~ falida e terceiros por atos ilícitos civis e penais;

IV - os atos do falido impugnados pelos credores e os que
pretende impugnar.

Parágrafo único. Tratando-se de sociedade,
compreenderá os fatos apurados e a responsabilidade dos
res, membros do conselho fiscal e terceiros.

a exposição
administrado-

vista
e, se

Art. 146. Todas as importâncias que o síndico receber se
rão depositadas, no máximo, até o dia seguinte, e somente poderão ser
levantadas com autorização do juiz.

Parágrafo único. Será destituído o síndico que infringir o
disposto neste artigo.

Art. 147. O falido, a comissão de credores e qualquer um
deles pode representar contra o síndico pela omissão ou prática de ato
de administração.

§ 1. O juiz, ao receber os autos conclusos, abrirá
da representação ao síndico, pelo prazo de vinte e quatro horas,
o destituir, sorteará outro.

§ 2· O juiz pode, de ofício, a qualquer tempo, destituir o
sindico, por motivo justificado.

Art. 148. O síndico deve exercer com diligência as atri
buições determinadas por essa Lei, registrar em livro próprio, auten
ticado pelo juiz, os atos relativos à administração da falência, e
prestar-lhe contas mensalmente e quando cessarem suas funções.

Parágrafo único. compete ao novo síndico propor a açio de
responsabilidade civil contra o destituído, quando autorizado pelo
juiz.
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Art. 149. A remuneração do síndico será fixada pelo juiz,
com base no ativo realizado e no preço dos bens sujeitos. a direito
real.

§ l' O pagamento será efetuado depois da aprovação das
contas.

§ 2' Não tem direito a remuneração o síndico que renun
ciar, não apresentar suas contas ou quando estas forem desaprovadas.

Art. 150. Com base na escrituração, correspondência e de
mais papéi5:re~ativos à atividade do falido, e nas suas declarações,
em trinta dias, contados da data do termo de aceitação, o síndico or
ganizará a relação dos credores, com indicação do crédito de cada um e
do direito de preferência. Organizará, também, a relação de todos os
que tenham direito real mobiliário sobre coisas em poder do falido,
com indicação dos respectivos títulos.

Parágrafo único. A relação será entregue ao escrivão e
permanecerá sob sua guarda e responsabilidade.

Art. 151. No prazo de trinta dias, contados da data do
termo de aceitação, o síndico fará elaborar o balanço do último exer
cício, se o falido não o tiver levantado, e procederá às correções ne
cessárias e eventuais ajustes, inclusive nos demonstrativos.

TíTULO VII
DA VERIFICAçAO E CLASSIFlCAçAO DOS CRÉDITOS

Capítulo I
DA VERIFlCAçAO DOS CRÉDITOS

Art. 152. Recebida a relação dos credores, o escrivão,
vinte e quatro horas após, publicará, por edital, aviso aos credores
para apresentarem a declaração e justificação dos seus créditos.

§ l' O prazo para a habilitação conta-se da publicação do
edital.

\l
§ 2' A comunicação aos credores constantes da relação será

feita por carta, com aviso de recepção, ou outro meio idôneo de comu
nicação, e informará o prazo dentro do qual deverão apresentar as suas
declarações de crédito.

§ 3' Se a despesa com a expedição das comunicações exceder
ao custo da publicação de edital em jornal de ampla circulação editado
na comarca, o escrivão mandará publicá-lo.

Art. 153. O pedido de habilitação conterá:

I - o nome e o prenome do credor, firma ou denominação:

II - domicílio e residência do credor ou da sede da empresa
social, e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do
processo;

III - a importância do crédito, título do qual se deriva e
critério de atualização estipulado no contrato;

IV - a garantia real prestada pelo falido e o respectiv.;
instrumento;

V - a especificação do objeto da garantia que estiver na
posse do credor.

§ l' O credor de título ao portador ou à ordem apresentará
o ori~nar--e~-cópia, que o escrivão conferirá, devolvendo àquele com
a anotação de que foi apresentado com o p.4i40 4. habilitação.

§ 2' O credor é obriqa40 a aon••rvar o oriqinal e apresen
tá-lo, se for exigido.
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Art. 154. O pedido de habilitação produz os mesmos efeitos
da propositura de processo civil e obsta a decadência dos prazos em
relação aos atos que não podem ser executados durante a falência.

Art. 155. O escrivão fará a relação das habilitações e a
entregará ao juiz, em vinte e quatro horas, contadas da expiraç40 do
prazo a que se refere o inciso VII do art. 62.

Parágrafo único. No mesmo prazo, o escrivão enviar" cópia
ao síndico e ao falido, por carta registrada, com aviso de recepç40.

Art. 156. Na presença do falido e com a assistência do
síndico, o juiz verificará o passivo, podendo determinar o que for ne
cessário ao esclarecimento dos fatos.

§ 1° A ausência do falido, intimado a comparecer perante o
juiz, não pode ser invocada como motivo de nulidade da verificação.

§ 2° Após o exame dos pedidos de habilitação, inclusive
posteriores à relação elaborada pelo síndico, o juiz, no prazo de dez
dias, determinará o passivo.

§ 30 O prazo fixado no parágrafo anterior pode ser prorro
gado por cinco dias.

Art. 157. Concluída a habilitação dos créditos e fixado o
passiv~i o juiz fará lavrar termo de encerram~nto dos traba!nos, do
qual constará a decisão tornando executivos os créditos admitidos.

§ 1" o termo e a relação dos créditos ficarão sob guarda e
responsabilidade do escrivão, e poderão ser examinados em cartório.

§ 20 No prazo de dez dias, contados do depósito em cartó
rio do termo e da relação, o escrivão, por carta registrada, com aviso
de recepção, ou por outro meio idôneo de comunicaç40, informar' ao
credor excluído, admitido por uma parte do crédito ou noutra classe,
ou com reserva, a decisão relativa ao crédito de~larado.

Art. 158. O credor pode impugnar a decis40, no prazo de
quinze dias, contados do recebimento da comunicaçAo prevista no § 2"
do artigo anterior.

§ 1° A impugnação será instruída com os documentos com que
o credor pretende provar a legitimidade, importância ou classificaç6Õ
do seu crédito.

§ 2" Deferindo a petição inicial, o juiz designará a audi
ência de instrução e julgamento, segundo as disposições do § 3" e se
guintes do art. 38.

Art. 159. Após o depósito do termo de encerramento dos
trabatllose--aa-relação dos créditos, e antes de ultimado o pagamento
dos credores, o credor ainda pode requerer habilitação na falência.

parágrafo único. O credor arcará com as despesas ocasiona
das pelo retardamento, por causa que lhe seja imputável, e perderá os
rateios anteriores ao deferimento da habilitaçAo.

Art. 160. Se antes do encerramento da falência descobrir
se que a admissão de um crédito ou de uma garantia resultou de falsi
dade, dolo, erro essencial ou outro vício, ou foi obtido documento de
cisivo cuja existência era ignorada, o síndico ou qualquer credor ad
mitido podem demandar a revogação da decisão relativa ao crédito ou a
garantia em questão.

§ 1° Na instrução e no julgamento de impugnação serão ob
servadas as disposições do § 3" e seguintes d~ art. 38.

§ 2° O síndico pode intervir em juízo.

§ 3° Pendente de julgamento a impugnação, o juiz pode de
terminar a reserva dos rateios que possam caber ao impugnado.
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Art. 161. A habilitação dos credores particulares do sócio
ilimitadamente responsável processar-se-á de acordo com as disposições
deste Título.

Art. 162. As disposições do § 3' e seguintes do art. 38

aplicam-se aos pedidos de reivindicação, restituição e separaçio de
coisas móveis que estejam na posse do falido.

Parágrafo único. Os rateios anteriores não serão atingidos
pela sentença, cabendo ao reclamante participar dos subseqüentes.

Capítulo 11
DA CLASSIFlCAçAO DOS CRÉDITOS

Art. 163. Os créditos derivados das relações de trabalho e
as indenizações trabalhistas gozam de preferência sobre todos os ou
tros créditos.

Art. 164. Os créditos tributários têm
todos os outros, seja qual for a natureza e o tempo
excetuados os créditos trabalhistas.

preferência sobre
da constituiç60,

Art. 165. Os créditos hipotecários, piqnoratícios e anti
créticos têm preferência sobre os pessoais, privilegiados ou quiroqra
fários, em relação ao preço dos bens sujeitos a esses direitos reais.

Art. 166. Os créditos que gozam de privilégio especial têm
preferência sobre os créditos com privilégio geral e aos quiroqrafá~

rios, em relação ao preço dos bens sujeitos ao pagamento desses crédi
tos.

Art. 167. Os créditos que gozam de privilégio geral têm
preferência sobre os créditos quirografários, em relação aos bens su
jeitos a crédito real ou privilégio especial •

.~ 168. Se o produto da venda do bem sujeito a direito
real de garantia ou a privilégio não bastar para o pagamento da divi
da, o credor concorrerá pelo saldo com os credores quiroqrafários.

TíTULO VIII
DA LIQUIDAÇÃO

Capítulo I
DA REALIZAçAO DO ATIVO

Art. 169. O síndico, sob a direção do juiz, deve proceder
à venda dos bens, .após o acertamento do passivo da falência, salvo os
que forem indispensáveis à continuação do negócio do falido.

Parágrafo único. O síndico pode ser autorizado pelo juiz,
motivadamente, a antecipar as vendas.

Art. 170. A venda dos bens deve ser feita pela forma mais
conveniente aos objetivos da falência, que o juiz determinar, de acor
do com a seguinte ordem de preferência:

I - alienação da empresa ou negócio do falido, como unida-
de:

11 - alienação em bloco dos bens que integram cada um dos
estabelecimentos do falido, caso tenha cessado a exploração do seu ne
gócio, ou de todos eles;

111 - alienação parcial ou singular dos bens.

§ l' Se convier à realização do ativo, ou em razio de
oportunidade, pode ser adotada mais de uma forma de alienação.

§ 2' Na venda da empresa ou negócio do falido, e de um ou
mais estabelecimentos, e dos bens em geral, serão tomadas as seguintes
providências:

a) avaliação por um perito nomeado pelo juiz;
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b) alienação, em leilão, pelo maior lanço oferecido, ainda
que seja inferior ao valor de avaliação.

§ 3" O juiz poderá autorizar motivadamente outra forma de
alienação, mediante proposta do síndico, que conterá:

a) a indicação do conjunto de bens integrantes do negócio;

b) a avaliação de cada um desses elementos;

c) o preço global, não inferior ao da avaliação;

d) a modalidade de alienação.

Art. 171. No caso de execução anterior à decretação da fa
lência em que a penhora recair sobre imóvel, o síndico, substituindo o
exeqüente no processo, poderá optar pelo prosseguimento normal deste,
ou requerer que a execução se desenvolva de acordo com as normas desta
Lei, perante-<rj uiz da falência.

§ 1" Não optando, no prazo de trinta dias, contados da de
cretação da falência, o exeqüente, o falido ou qualquer interessado
podem interpelar o síndico, por carta, com aviso de recepção, para que
emita a declaração de opção, dentro de cinco dias. Se não fizer a de
claração dentro do prazo estipulado, o processo prosseguirá normalmen
te.

§ 2" Não será autorizado o pagamento ao credor antes que o
síndico o substitua no processo.

§ 3" O juiz da execução ou o da falência suspenderão a
venda quando entenderem que o preço oferecido é consideravelmente in
ferior ao justo.

Art. 172. Os créditos garantidos com penhor ou com direito
a privilégio podem ser vendidos, no curso da falência, quando admiti
dos ao passivo.

§ 1" Requerida a venda pelo credor, o juiz ouvirá o síndi
co, no prazo de quarenta e oito horas. Deferindo-a, determinará a
época em que se efetuará a venda e a respectiva modalidade, dentre as
previstas para a alienação dos bens da massa.

§ 2" O juiz pode autorizar o síndico que a massa fique com
a coisa objeto de penhor ou privilégio, pagando o credor, ou promover

a venda, pela modalidade proposta pelo credor, ou outra aplicável à
alienação dos bens arrecadados.

Art. 173. No prazo fixado no artigo anterior, o síndico
apresentará ao juiz relatório em que:

I - prestará contas das operações efetuadas;

II - informará o resultado da venda dos bens e o produto de
cada uma;

III - relacionará os bens que deixaram de ser vendidos e os
créditos não cobrados ou pendentes de decisão judicial, explicando su
cintamente as causas.

Capitulo II
DO PAGAMENTO AOS CREDORES DA FALÉNCIA

Art. 174. O sindico, a cada dois meses, ou no período que
o juiz fixar, apresentará relação das quantias disponíveis e o projeto
de distribuição do ativo, segundo a graduação dos créditos.

§ 1· O escrivão publicará aviso aos credores, no órgão
oficial, de que poderão examinar o projeto em cartório.

§ 2· No prazo de cinco dias, contados da publicação do
aviso, os credores poderão apresentar suas observações.
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§ 3" Examinadas as observações e, se tiverem procedência
retificado o projeto, o juiz autorizará o síndico a efetuar os paga~
mentos-.

escrivão.
§ 4" O projeto ficará sob a guarda e responsabilidade do

Art. 175. Os créditos trabalhistas serão pagos logo que
haja recursos disponíveis ou que sejam obtidos com o produto dos bens
objeto de privilégio.

Art. 176. As importâncias obtidas com a realização do ati
vo serão distribuídas na seguinte ordem:

I - pagamento das despesas, inclusive quantias adiantadas
ao síndico, e dívidas contraídas para a administração da falência ou a
continuação autorizada do negócio do falido;

11 - pagamento dos créditos admitidos com direito
garantia ou privilégio sobre as coisas vendidas, segundo a
das respectivas preferências;

real de
graduação

III - pagamento dos créditos quirografários, na proporção
da importância pela qual cada um foi admitido, inclusive os menciona
dos no inciso anterior, se a garantia não tiver sido realizada ou o
preço não bastou para o pagamento do total da dívida.

Parágrafo único. Caberá ao juiz estabelecer a graduação
dos créditos mencionados no inciso lI.

Art. 177. Os credores admitidos na forma do art. 159 con
correm somente aos rateios posteriores à admissão, salvo os titulares
de direito de preferência .

. parágrafo único. Se a sentença reconhecer que
mento é devido a causa não imputável ao credor, este terá
receber os rateios anteriores.

o re-cllrda
direito a

160, os credores
atualizadas e com

as importân
da data da

Art. 178. O produto da venda dos bens liberados da sujei
ção a crédito real ou privilégio especial e dos arrecadados ou vendi
dos depois da apresentação do relatório, previsto no art. 173, ••rá
distribuído na forma da proposta do síndico, aprovada pelo juiz, inde
pendentemente de outras formalidades.

Art. 179. O juiz estipulará a modalidade de pagamento dos
rateios.

Art. 180. Nos casos previstos no art.
restituirão as quantias recebidas, monetariamente
juros legais.

Art. 181. Se houver saldo, serão pagos os juros suspenso~

mediante proposta do síndico, aprovada pelo juiz.

Art. 182. O direito dos credores a perceber
cias dos seus créditos prescreve em cinco anos, contados
aprovação do plano de distribuição.

Art. 183. Concluída a realização do ativo, e antes do ra
teio f~nal,-;cr-síndico prestará contas da sua gestão.

§ I" Apresentadas as contas, o juiz determinará que fiquem
sob a guarda e responsabilidade do escrivão. Este, em vinte e quatro
horas, publicará aviso, pelo órgão oficial, colocando-as à disposição
do falido e dos credores, pelo prazo de quinze dias, dentro do qual
poderão apresentar observações.

§ 2" Ouvido o síndico, no prazo de quarenta e oito horas,
o juiz julgará as contas, até o lapso de dez dias, subseqüente, valen
do-se, se necessário, de assessoramento técnico.

Art. 184. Aprovadas as contas e paga a remuneração do sín
dico, mediante proposta deste, o juiz determinará a distribuição do
rateio final, que se realizará na forma dos anteriores, incluídos os
créditos objeto de reserva.
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Art. ~85. Os créditos sujeitos a condição suspensiva fica
ria depositados até que se verifique a condição. Em caso contr4rio,
serão objeto de rateio suplementar entre os credores.

Art. 186. As quantias devidas aos credores que nio se
apresentaram serão depositadas, valendo o recibo como quitação.

Art. 187. Serão previstas reservas para ,o
credores cujos créditos estiverem sujeitos a condição
pendentes de decisão judicial.

paqamento
suspensiva

dos
ou

TíTULO IX
DA EXTINçAO E DA REABERTURA DO PROCESSO FALDIENTAR

Art. 188. Extingue-se o processo falimentar:

I - quando, no prazo estabelecido.na sentença que decreta a
falência, não forem apresentadas declarações "de crédito:

I~ - quando, antes mesmo da distribuição do último rateio,
a importância total distribuída atingir o montante dos créditos admi
tidos, ou ocorrer a extinção destes, por qualquer modo, e forem pagas
a remuneração do síndico e as despesas do processo:

III - quando efetuada a distribuição final do ativo:

IV - quando não possa ser proveitosamente continuado o pro
cesso, por insuficiência do ativo.

"§ l' O encerramento da falência, p~r insuficiência do ati
vo, não restabelece o exercício das ações individuais dos credores ad
mitidos ao concurso contra o devedor, a menos que este ou os admini.s
tradores da empresa hajam cometido fraude contra os credores ou diss~

mul~~o o ativo.

§ 2' O pedido de reabertura da falência pode ser feito por
qualquer credor.

§ 3' ouvido o devedor, no prazo de quarenta e oito horas,
o juiz proferirá sentença, em cinco dias, ou, sendo necessário, desiq
nará ~udiên~de instrução e julgamento, conforme o disposto no § 3'
e seguintes do art. 38.

§ 4' Da sentença cabe apelação.

Art. 189. A extinção do processo falimentar será declarada
por sentença, a requerimento do sindico, do falido ou de oficio.

Parágrafo único. O dispositivo da sentença será publicado
por edital.

Art. 190. Com a extinção do processo:

I - cessam os efeitos da falência sobre o patrimônio do fa-
lido:

II - termina a atuação dos órgãos da falência:

III - os credores readquirem o livre exercício
que tiverem contra o devedor, correspondentes à parte não
dos seus créditos pelo capital e juros.

das ações
satisfeita

Art. 191. Nos casos do art. 188, dentro do prazo de cento
e vinte dias, contados da extinção do processo, este pode ser reaber
to, a requerimento de qualquer credor:

I - quando forem descobertos bens suscetíveis de arrecada-
çAo:

II - quando for descoberta atividade econômica que o falido
vinha exercendo, antes do encerramento da falência, ou se, depois ~.

ta, empreender a nova atividade, desde que a reabertura aproveice aos
credores e o falido ofereça garantia de pagar dez por cento, no míni
mo, dos créditos antigos e novos.
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§ 1" A sentença que reabrir o processo falimentar conterá
fixação do prazo de vinte dias para os novos credores "apresentarem
declaração e justificação dos seus créditos, e será publicada em órgão
oficial.

§ 2" O juiz nomeará o mesmo síndico.

Art. 192. Os credores concorrem aos novos rateios pelas
quantias que lhes forem devidas no momento da reabertura da falência
deduzidas as importâncias anteriormente recebidas, respeitados os pri~
vilégios e a graduação dos créditos.

Art. 193. Os prazos relativos às ações revocatórias dos
atos do falido, posteriores à reabertura da falência, contam-se da d~
ta da publicação da sentença.

Art. 194. Não produzem efeito em relação aos credores os
atos a título gratuito, posteriores ao encerramento e anteriores à re
abertura da falência.

Art. 195. Encerrando-se a falência por insuficiência do
ativOT as-eí~as da pessoa jurídica de natureza econômica serão su
portadas, total ou parcialmente, pelos administradores ou pelos diri
gentes de fato, remunerados ou não, responsáveis pelos prejuízos de
correntes de atos ilícitos.

§ 1" Considera-se dirigente de fato quem se imiscui na di
reção e na gestão da pessoa jurídica.

§ 2' São atos ilícitos:

prios:
a) dispor dos bens da pessoa jurídica como dos seus pró-

b) exercer atividade econômica, no interesse pessoal, sob o
manto da pessoa jurídica:

c) usar os bens ou crédito da pessoa jurídica para fins
pessoais ou para favorecer outra pessoa jurídica ou empresa em que o
administrador ou dirigente tenha interesse direto ou indireto:

d) persistir abusivamente, no interesse pessoal, na explo
ração deficitária que leve à insuficiência do ativo para cobrir o pas
sivo:

e) manter contabilidade falsa ou irregular ou fazer desapa
recer' documentos contábeis de pessoa jurídica:

f) desviar ou dissimular todo ou parte do ativo ou aumentar
fraudulentamente o passivo.

Art. 196. A ação para cobertura do passivo compete ao sín
dico ou credores.

§ l' citado, o réu terá quinze dias para contestar.

§ 2' Havendo necessidade de produzir provas, será observa
do o disposto no § 4" e seguintes do art. 38, ou, caso contrário, o
juiz desde logo proferirá sentença.

TíTOID X
DA REABILITAçAo CIVIL DO FALrDO

§ 3' A ação prescreve em três anos, contados
que decretou a falência.

da sentença

Art. 197. Será concedida reabilitação ao falido que:

I - pagar integralmente os créditos admitidos à falência,
os juros correspondentes, as dívidas da massa e as despesas proces~

suais:

II - cumprir regularmente o plano de recuperação:

IIr - mantiver boa conduta, durante o período de cinco
anos, contados do encerramento da falência.
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pro
prazo

Art. 198. A reabilitação pode ser requerida ao juiz da fa
lênci~ peI6-~vedor ou por seus herdeiros.

Art. 199. Deferida a petição, o JU1Z ordenará a publicação
no órgão oficial da parte relativa ao pedido de reabilitação.

Parágrafo único. Acompanhará a petição o resumo do pedido,
que fará parte do edital.

Art. 200. Qualquer interessado pode opor-se à reabilita
ção, no prazo de cinco dias, contados da publicação do edital.

Parágrafo único. Ouvido o Ministério Público, o juiz
ferirá sentença, no prazo de dez dias, contados do término do
estipulado neste artigo.

Art. 201. Da sentença de reabilitação constará a ordem à
Junta Comercial ou ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas para proce
derem à anotação prevista no inciso V do art. 62.

Art. 202. A reabilitação faz cessar as incapacidades pes
soais que atingem o falido por efeito da sentença que decretou a fa
lência.

Art. 203. Não será concedida. reabilitação ao devedor con
denado por crime falimentar, antes de ser penalmente reabilitado.

TíTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES REIATIVAS À FAL:tNCIA DAS PESSOAS JURíDICAS

Art. 204. Os administradores e os liquidantes das pessoas
jurídicas estão sujeitos às obrigações impostas a estas.

Art. 205. A ação de responsabilidade civil contra os admi
nistradores, os membros do conselho fiscal e os liquidantes da empresa
falida, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio, será exercitada
pelo síndico, previamente autorizado pelo juiz.

§ I"
das cautelares.

§ 2"
continuarão com

A autorização pode compreender, se necessário, medi-

As ações ajuizadas antes da declaração da falência
o síndico.

Art. 206. Na falência das sociedades que tenham sócios li
mitadamente responsáveis, o juiz, mediante proposta do síndico, pode
determinar a integralização das quotas ou ações, antes mesmo que expi
re o prazo estabelecido para o pagamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos t~
tulares anteriores das quotas ou ações.

TíTULO XII
DA VERIFICAÇÃO DA EXIsTtNCIA DE CRIMES COMETIDOS

PELO FALIDO E POR TERCEIROS

Art. 207. No prazo de trinta dias, contados da exposição a
que se rerer~-o art. 145, o síndico elaborará relatório em que:

I - complementará a mencionada exposição;

11 - analisará a conduta do falido, administradores da so
ciedade falida e terceiros, sob o aspecto penal;

111 - indicará os atos que possam constituir crime falimen
tar e seus autores;

IV - requererá a abertura de inquérito judicial para a apu
ração dos crimes falimentares e de seus autores, Andicando as provas.

Parágrafo único. O relatório, com os documentos que o ins
truem, será apresentado ao juiz, e a segunda via entregue ao escrivão,
no prazo de vinte e quatro horas, contadas do término do prazo fixado
neste artigo.
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~t. 208. O escrivão publicará, no órgão oficial, aviso
aos credores e interessados, pondo o relatório e documentos à disposi
ção deles para exame, em cartório, durante dez dias.

§ 1· Dentro desse prazo, qualquer credor pode formular ob
servações sobre o pedido de abertura do inquérito, apontando inexati
dões ou erros, e produzir documentos.

§ 2 1 N60 tendo sido requerida a abertura de inquérito,
qualquer credor poderá fazê-lo, no mesmo prazo.

Art. 209. Serão ouvidos, no prazo de cinco dIas, o agente
ou agentes indieados no pedido de abertura de inquérito, os quais po
derão alegar defesa e requerer provas.

Art. 210. Ouvido o Ministério Público, em
juiz, em quarenta e oito horas, determinará as provas
apuraç60 dos fatos.

dez dias,
necessárias

o
à

5 1· Sendo necessário, nomeará perito, designará dia, hora
e local para prestar compromisso, e marcará prazo para a realização
de diligência, que não excederá de quinze dias.

§ 2· O indiciado pode indicar técnico e apresentar quesi
tos em quarenta e oito horas, contadas da intimação do despacho de no
meação do perito.

§ 3· Apresentado o laudo, serão ouvidos o indiciado e o
Ministério público, no prazo, respectivamente, de três e de seis dias.

Art. 211. Se houver necessidade de produzir prova, o juiz:
designará a audiência de instrução, nos dez dias subseqüentes, deter
minando as que deverão ser realizadas.

parágrafo único. Essas provas podem consistir em interro
gatório do indiciado e na inquirição de testemunhas, mencionadas no
relatório do síndico e das arroladas pelo indiciado ou pelo Ministério
Público, n~prazo fixado no § 3· do artigo anterior.

Art. 212. Finda a instrução, será dada vista do inquérito
ao Ministério Público, pelo prazo de dez dias.

§ 1· Se não oferecer denúncia, os autos ficarão à disposi
ção do síndico e dos credores, em cartório, por três dias, durante os
quais poderão oferecer queixa.

§ 2· O escrivão, dentro de vinte e quatro horas, intimará
o falido e publicará aviso aos credores, no órgão oficial, comunican
do-lhes que poderão examinar os autos.

Art. 213. Decorrido o prazo, quer tenha havido denúncia ou
queixa, quer não, o juiz proferirá decisão, dentro de cinco dias.

§ 1· Se não tiver sido apresentada denúncia e o juiz con
siderar improcedentes as razões invocadas pelo Ministério Público, re
meterá cópia desta manifestação ao Procurador-Geral, que designará ou
tro órgão do Ministério Público para reexaminar o assunto.

§ 2· Se receber a denúncia ou queixa, remeterá os autos ao
juízo criminal.

§ 3· A reJe~çao da denúncia ou queixa não impede o exercí
cio da ação penal, pelos mesmos fatos ou por outros.

TíTULO XIXI
DOS CRIMES FALIMENTARES

Capítulo I
DOS CRIMES COMETIDOS PELO FALIDO

Art. 214. Constitui crime, quando decretada a falência do
agente:
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I - efetuar gastos pessoais ou familiares excessivos em re
lação à sua condição econômica:

II - realizar despesas vultosas em operações arriscadas,
inclusive sobre títulos de bolsa, mercadorias ou valores:

III - empregar meios ruinosos ou abusivos para obter recur
sos ou fundos:

IV - comprar mercadorias ou produto para revenda abaixo do
preço corrente, retardando a falência:

V - prosseguir na exploração deficitária da atividade eco
nômica ou auxiliar desta, quando é inevitável a falência:

VI - obrigar-se, por conta de outrem, por prestação vultosa
em relação à situação da empresa:

VII - nio ter os livros obrigatórios, deixar
los ou de autenticar as fichas, no caso de escrituração
escriturá-los, de forma irregular ou incompleta:

de leqaliz6
mecânica, ou

VIII - destruir, suprimir ou ocultar documento cujo regis
tro a lei exige:

IX - deixar de elaborar o balanço, no 'prazo e segundo os
preceitos da lei, ou elaborá-lo com inexatidão nas respectivas contas
ou omitir a publicação:

X - pagar um ou mais credores, durante o periodo suspeito,
em prejuízo dos demais:

XI - praticar ato de disposição de bem do ativo, ou simular
alienação, em prejuízo dos credores, durante o período suspeito:

XII - adquirir bem imóvel, título, valor mobiliário ou cré
dito, e colocá-lo em nome de terceiros:

XIII - exercer atividade econômica ou auxiliar desta, para
a qual tenha sido inabilitado, nos termos do § 3" deste artigo:

XIV - declarar ou admitir dívida inexistente:

xv - subscrever título de crédito de favor cuja soma a pa
gar possa comprometer a situação da empresa:

XVI - subtrair ou desviar elemento do ativo sujeito ao con
curso, ou faltar ao dever de colaborar na sua arrecadaçio.

Pena - reclusão de dois a oito anos e multa.

§ 1" Aplicam-se à pena privativa de liberdade e à multa,
inclusive o valor, as correspondentes disposições do C6diqo Penal.

§ 2" Estão sujeitos à pena e à multa estatuídas neste ar-
tigo:

a) o profissi9nal que assinar balanço inexato:

b) o credor que receber pagamento ciente da preterição dos
demais:

c) quem adquirir bem do ativo, conhecendo o prejuízo a ter
ceiro, ou participar de simulação:

d) o terceiro em cujo nome o falido colocou o bem adquiri-
do:

e) o beneficiário, nos casos de dívida fictícia, contraída,
declarada ou reconhecida, e da subscrição de título de crédito d. fa
vor;

f) a pessoa que emprestar o seu nome para a atuação do ina
bilitado e os sócios e administradores de empresa fictícia ou d. fa
vor.
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§ 3" A condenação por qualquer um dos fatos descritos nes
te artigo importa na inabilitação, pelo prazo de dez anos, para o
exerélcio-cra-ãtividade econômica ou auxiliar desta a que se dedicava o
agente, e na incapacidade permanente para fazer parte do conselho de
administração ou diretoria de quaisquer empresas sujeitas a esta Lei,
ou ser gerente, liquidante ou mandatário dessas empresas.

§ 4" A inabilitação produz efeitos
julgado da sentença, mas o prazo fica suspenso
de reclusão, e começa a correr a partir do seu
tinção da punibilidade.

desde o trAnsito em
enquanto durar a pena
cumprimento ou da ex-

§ 5" A reabilitação extingue a inabilitação imposta ao fa
lido para o exercício de atividade econômica ou auxiliar desta.

§ 6" A reabilitação pode ser requerida decorridos cinco
anos do dia em que, de qualquer modo, extinguir-se a pena ou terminar
sua execução, desde que o condenado prove estarem extintas, por sen
tença, as suas obrigações.

Capítulo II
DOS CRIMES COMETIDOS POR OUTRAS PESSOAS

Art. 215. Aplicam-se a pena privativa de liberdade e multa
cominadas no artigo anterior aos conselheiros, diretores, administra
dores, gerentes e liquidantes da empresa falida que:

I - cometerem qualquer fato descrito no artigo anterior:,

II - concorrerem para causar ou agravar a crise econômIca
da empresa, faltando aos deveres e responsabilidades de suas funçôes.

Parágrafo único. Tratando-se de conselheiro, diretor, ad
ministrador, gerente ou liquidante de empresa pública, sociedade de
economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica,
sob o regime de empresas privadas, a pena de reclusão e a de multa s.
rão aumentadas de um terço.

Art. 216. Ficam sujeitos à pena privativa de liberdade e à
,multa estabelecidas no artigo 214 o juiz, o órgão do Minist'rio Públi
co, o síndico, o escrivão, o perito, o avaliador, o oficial d. ju.tiça
e outros auxiliares do juízo que agirem no interesse pessoal ou de
terceiro em qualquer ato ou termo do processo, diretamente, por inter
posta pessoa ou mediante simulação, ou forem desidiosos no cumprimento
de suas atribuições.

Art. 217. Incorre, ainda, nas penas impostas no art. 214
desta Lei o síndico que:

I - receber ou pactuar retribuição, em dinheiro ou outra
forma, diversa da que tem direito:

II - desviar, deixar de entregar ou depositar regularmente
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel da massa que tem a pos.e
em virtude da função:

III - der informação, parecer ou extratos dos livros do fa
lido, inexatos ou falsos, apresentar relatório ou fizer exposições
contrárias à verdade .... o

Art. 218. Fica sujeito às penas previstas no artigo 214
quem:

I - promover, inclusive por interposta pessoa, habilitação
de crédito simulado ou indevido, no todo ou em parte:

II - após a decretação do falido, desviar, subtrair, rece
ber ou ocultar bem do falido, sujeito ao concurso:

III - ciente do estado falimentar, desviar, receber ou
ocultar bem do falido, ou adquiri-lo por preço manifestamente inferior
ao de mercado.

Art. 219. constitui crime, punido com a pena privativa de
liberdade e com a multa constante do art. 214, exercer, inclusive por
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interposta pessoa, atividade econámica ou auxiliar desta, nos casos de
inabilitação e de incapacidade.

Art. 220. o deferimento da recuperação da empresa não ex
clui o processo e julgamento do agente por crime falimentar.

Art. 221. Nos casos de concordata'preventiva ou de recupe
raçao da empresa, aplicam-se:

I -,a disposição do inciso XV do art. 214 aO administrador
judicial e ao comissário:

11 - a disposição do inciso I do art. 215 ao administrador
judicial:

III - as disposições do art. 216 ao comissário e ao admi
nistrador judicial:

IV - a disposição do inciso I do art'. 217 ao comissirio e
ao administrador judicial;

V - .a disposição do inciso In do art. 217 ao comissário e
ao administrador judicial.

Art. 222. Aplicam-se as penas do art. 214 ao credor que,
sem concurso com o falido:

I - requerer, inclusive por interposta pessoa, a habilita
ção de crédito simulado ou indevido:

11 - após a decretação da falência, su~trair, desviar, re
ceber ou, em declaração pública ou privada, dissimular bem do falido:

111 - ciente do estado econômico do devedor, desviar ou r~

ceber bem do seu patrimônio, ou adquiri-lo por preço"notoriamente in
terior ao de mercado, se ocorrer a falência:

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e 111,
nas mesmas penas previstas no caput deste artigo a pessoa
qualquer forma, contribuir para a prática do fato.

incorrerá
que, d.

, --~ 223. Os administradores, diretores,
dantes da empresa equiparam-se ao devedor ou falido
efeitos penais decorrentes desta Lei.

gerentes liqui
para todos os

Art. 224. Tratando-se de falência de pequena empresa, o
juiz pode diminuir a pena de reclusão de um a dois terços e converter
a multa em prestação de serviços à comunidade.

Art. 225. A prescrição extintiva da punibilidade de crime
falimentar opera-se em dois anos, contado o prazo do dia em que tran
sitar em julgado a sentença que encerrar a falência ou julgar cumprida
a concordata preventiva ou os planos de recuperação econômica e finan
ceira e de apuração do passivo.

Art. 226. Aplicam-se aos crimes falimentares as regras ge
rais do Código Penal, sempre que esta Lei não disponha de modo diver
so.

TíTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 227. As cãmaras especializadas dos Tribunais de Jus
tiça ou o órgão especial organizarão, de três em três anos, listas de
administradores judiciais, de comissários e de síndicos, levando em
conta o número provável de processos de falência, concordata preventi
va e de recuperação das empresas em que esses auxiliares da justiça
poder40 atuar.

§ 1· Para a organização das listas, serão requisitadas in
dicações aos órgãos estaduais de representação das classes de advoga
dos, economistas, administradores de empresas e contabilistas.

§ 2· A representação por classe, dentro do possivel, deve
ser numericamente igual.



lOO40 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dezembro de 1999

§ 3° As listas gerais serão publicadas no órgão oficial, e
poderão ser alteradas, mediante reclamação de qualquer membro da clas
se da pessoa impugnada, no prazo de tr6s dias, contados da publicaçAo.

§ 4° Em caso de necessidade, a qualquer tempo, as lista.
poderão ser aumentadas, observando-se o disposto no § 1°.

§ 5° Nlo convindo o sorteio, devido às condiçaes da coaar
ca ou à capacidade financeira do devedor, o juiz designar' ua adai
nistrador judicial, comissário ou sindico.

Art. 228. Toda vez que esta LP.j ~e ~eferir a "falido· ou
"devedor" entende-se que a disposiçãa '.:--DE>", 5:. aplica ao sócio ilimi
tadamente responsável atingido pela ~a:er.C~:'.

Art. 229. As falências processam-se durante as f~rias e
não se suspendem pela superveniência delas.

Art. 230. Os créditos em moeda estrangeira serlo converti
dos em moeda nacional, pelo câmbio do dia em que for decretada a fa
lênci~, ma~g~_ processar a concordata ou despachada a petiçlo de re
cuperação da empresa.

Art. 231. O prazo para audiência do órgão do Ministério
P~blico será de cinco dias, contados da intimação, se outro não e.ti
ver indicado nesta Lei.

Parágrafo único. Decorrido o prazo, o ato não poder' .er
praticado, nem a falta alegada como causa de nulidade do processo.

Art. 232. O síndico, o comissário e o administrador judi
cial são obrigados a enviar ao órgão do Ministério Público os relató
rios e exposições concernentes a fatos relativos aos processos.. que
atuam.

Art. 233. As petiçaes de falência e de concordata preven
tiva estão sujeitas a distribuição, segundo a ordem de apresentaçio.

§ 1° Assim que a petição for distribuída, ser' entregue ao
escrivão e este remeterá os autos conclusos, no mesmo dia.

§ 2° A distribuição previne a jurisdição para qualquer ou
tro pedido de igual natureza, relativo ao mesmo devedor.

§ 3° As ações que devam ser propostas perante o juiz da
falência serão distribuídas por dependência.

Art. 234. Os processos de falência e de concordata e .eu.
incidentes têm preferência sobre todos os outros, na ordem do. feito.,
em qualquer circunstância.

Art. 235. Os prazos marcados nesta Lei slo continuos e pe
remptórios, não se suspendem nos feriados e nas férias foren.e. e co
meçam a correr da ptl':llicação no órgão oficial.

Art. 236. As publicaçaes ordenadas nesta Lei .erAo feita.
no órgão oficial do Estado ou do Distrito Federal e, se o d.vedor ou a
massa comportarem, em jornal de ampla circulação nas respectiva. capi
tais e na comarca.

§ 1° O prazo m'ximo para providenciar as pUblicaç6es ~ de
quarenta e oito horas, contadas do recebimento das matérias ou dos au
tos em cartório.

§ 2° A publicação dos atos e termos do processo e. que .e
ja conveniente maior divulgação, como a alienação de bens, pod.. .er
feitas por outros meios idõneos de comunicação, mediante propo.ta do
síndico ou do escrivão, conforme o responsável, 3provada pelo juiz.

§ 3° As publicações ordenadas nesta Lei conterão a epigra-
fe "falência de ... ", "concordata preventiva de "ou "recuperaçCci
de "

Art. 237. As citações F! iJ~-_i."ações pelo correio ou por
qualquer meio idõneo de comunicação consideram-se feitas na data da
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sua recepção no endereço do destinatário, quando omitida, dez dias
após a expedição.

'Art: 238. As quantias em dinheiro, recebidas a qualquer
titulo serão depositadas no Banco do Brasil S.A., na Caixa Econômica
Federal ou em instituições financeiras oficiais federais, dos Estados
e do Distrito Federal.

§ l' Se não existirem filiais ou agências na comarca, os
depósitos serão efetuados em banco privado.

§ 2· Os depósitos estão sujeitos à atualização monetária e
vencem juros.

§ 3· Os depósitos serão movimentados pelo síndico, por
meio de cheque nominativo, em que mencionará o fim a que se destina.

Art. 239. A atualização dos créditos, após a propositura
da ação de falência, será feita aplicando-se o indice de variação mé
dia dos preços da economia, que mais geralmente for aceito.

Parágrafo único. Em relação ao tempo anterior à propositu
ra da ação, aplicam-se índices estipulados conjuntamente com as obri
gações.

Art. 240. Os processos de falência e concordata não podem
parar por falta de preparo.

Art. 241. O comissário e o administrador judicia~ são
obrigados a fazer levantar o balanço patrimonial da empresa, imediata
mente após o ingresso no exercício das suas funções e encerrá-lo no
prazo de quinze dias.

Art. 242. As disposições de caráter processual desta Lei e
as que regulam a recuperação da empresa aplicam-se aos processos pen
dentes.

Art. 243. Após o deferimento da recuperação da empresa ou
da concordata preventiva, o devedor pode habilitar-se nas licitações
da administração centralizada e autárquica, se prestar garantia ou fi
zer seguro-garantia.

Art. 244. Os pedidos de falência, concordata preventiva e
recuperação da empresa poderão ser feitos por procurador munido de po
der para esse fim.

Art. 245. Esta Lei se aplica aos processos por crime fali
mentar já iniciados na data de sua publicação.

Art. 246. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a pu
blicação, exceto os arts. 227 e 242, que passam a vigorar nesta data.

Brasília,
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FALtNCAS

LEI DE FALtNCIAS
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Dezembro de 1999

Mensagem n° 1. O14

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos tennos do anigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação de

Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da-

Justiça. o texto do projeto de lei que dispõe sobre falências e concordatas .

Brasília. 21 de dezembro de 1993.
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EM/nQ
"" ~ r.
.: ... t.J IMJ

B R A S r L I A,

Em 1.1 de -:::; ...:" r-I::;;; de 1993

Exce1entíssimo Senhor Presidente da República

Submeto á elevada consideração de Vossa Exce1ên

cia o anexo projeto de lei que dispõe sobre falências e concor

datas, elaborado por Comissões constituídas no âmbito deste Mi

nistério e que, se editado. substituirá o Decreto-lei nQ 7.661,

de 21 de junho de 1945. e a legislação subseq/Jente, que regem a

nT! t é r iY.--'

2. O instituto da falência no Brasil, iniciado com

o Côdigo Comercial de 1850, e inteiramente inspirado na doutri

na e legislação francesa, ê atualmente regulado pelo Decreto

-lei nQ 7.661, de 21 de junho de 1945.

3. Com as transformações econômico-sociais ocorri

das no País, a legislação falimentar não mais atende aos rec1a

mos da sociedade, fazendo-se necessãria a edição de nova lei,

ma i s ã g i 1 e mo de r na.

4. Assim, com esse propósito, foi constituída,pe1a

Portaria nQ 233/MJ, uma Comissão com a finalidade de elaborar

projeto de lei sobre falências e concordatas.

5. Ante as evidentes deficiências do texto legal

que rege a matéria, optou a Comissão por apresentar um diploma

que substituísse o mencionado Decreto-lei nQ 7.661, de 1945,por

absolutamente desatualizadoeonde foram inseridas alterações

superficiais paralelamente a leis esparsas -- prática assaz con

denada pela boa 'técnica legislativa.

6. Face a relevãncia e complexidade da proposlçao,

optou-se pela publicação 'do anteprojeto no Diãrio Oficial da

União de 27 de março de 1992, a fim de que segmentos especiall

zados da sociedade pudessem manifestar-se sobre a proposição.

7. As sugestões e subsídios apresentados foram e,!!

caminhados ã Secretaria de Estudos Legislativos deste Ministé

r1o, -acrescidos, posteriormente, de manifestação oriunda do Co,!!

se1ho da Ordem dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro.

8. Considerando a importãncia, para a defesa da ci

dadani a, da ordem jurídi ca e da ordem econõmi ca, da adequação

ás condições contemporãneas da prãtica da indústria, do comér

cio r: das demais práticas correlatas, temos a intenção.de lo-

grar clareza e distinção das regras ordenadoras de tais ativid~

des, foi então que pareceu-nos de bom alvitre constituir outra
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Comissão. pela Portaria nQ 552/MJ. intentando proceder ã revi

são do texto último do referido anteprojeto de reforma da Lei

de falências e concordatas.

9. Assim sendo. a proposta legislativa mencionada

visa a. primordialmente. proteger credores e devedores. salv,!

guardando. também a empresa.

sobrestamento das execuções por dlvi das não sujei tas aos seus

efeitos. após a avaliação dos bens do devedor. e impossibi1id!.

de de i nstauração de novos processos. Entretanto. se o devedor

deixar de cumprir pontualmente as obrigações decorrentes da CO!!

cordata as execuções terão prosseguimento. e novas ações pod~

rão ser movidas por credores não compreendidos na concordata.

13. As questões surgidas na falência.na recuperação

da empresa e na concordata serão decididas em tempo hábil. ap1i

cando-se normas semelhantes às do procedimento sumarlssimo.

14. De acordo com o princlpio da unidade do juízo

falimentar. todos os créditos devem ser verificados da mesma

forma. ainda que tenham preferência. Excetuam-se os créditos

_trabã.1-R-k-tas e tributários anteriores ã decretação da faléncia.

cujo valor de apurará respectivamente na Justiça do Trabalho e

no órgão dotado de competência para esse fim.

15. No que se refere aos efeitos da falencia sobre

as re 1ações jurl'di cas exi s tentes na da ta da sua decretação. as

novas disposições procuram atender a evolução do direito em m!

téria obrigacional. Por outro lado. atribui-se ao juiz a tare

fa de decidir. por analogia. os assuntos não regulados expre!

samente. tendo em consideração os principios da unidade e uni

versa1 i dade do concurso e do tratamento pari tário dos credores.

16. A venda dos bens será fei ta em lei lão por forma

que obedeça a umaordem de preferência. podendo ser adotada mais

de uma. ou autorizada/elo juiz.outra. que seja considerada mais

conveniente aos intetoesses das falências. Pela ordem de pref~

rência. vendem-se: a) a empresa como unidade; b) os bens em bl2.

co; e c) uni tari amente. em todos os casos após a aval i ação por

perito nomeado pelo juiz.

17. O pagamento aos credores da falencia

-se-á segundo projetos elaborados pelo síndico. a cada
ses. e aprovados pelo juiz.

efetuar

dois m!

18. Na hipótese de extinção do processo de falência

por insuficencia do ativo. os administradores da empresa ou os

di rigentes que de fato forem responsáveis pelos prejuízos decor

rentes de atos i llcitos serão obri gados a cobri r o passi vo. m!
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Pü--
19. Independentemente da insuficiência do ativo pa

ra o pagamento dos credores. os administradores, conse1hei ros

fiscais e liquidantes da empresa responderão pelos preJulzos

._que-~fl.e..--4:enham causado. Compete ao síndico. autorizado pelo

juiz, propor a ação de responsabilidade civil.

20. As sanções pena i s ap 1i cãvei s ao devedor e aos

terceiros. no caso de falência, consistirão em pena de reclusão

de doi s a oi to anos, e compe tente multa. As penas serão aumen

tadas de um terço quando se tratar do agente. conselhei ro. admi

nistrador, gerente ou liquidante de empresa pública. sociedade

de economia mista e de outras entidades que explorem atividade

sob o regime das empresas pri vadas.

21. Nas di spos i ções ge ra i s, preve-se a atri bui ção

aos Tribunais de Justiça na tarefa de organizarem. periodicame!!.

te, listas de administradores judiciais, comissãrios e síndicos

que serão sorteados pelos juízes das falências, das concordatas

ou das recuperações de empresas. Os componentes das 1istas S!

rão i ndi ca dos pelos órgãos es taduai s de representação das c1 as

ses de advogados, economistas. admi ni stradores de empresas e

contabi 1 i s tlS.

22. As publicações dos atos processuais serão feitas

no órgão oficial do Estado ou do Distrito Federal e. se o deve

dor ou a massa comportarem. em jornal de ampla circulação nas re!

pectivas capitais e na Comarca.

23. Essas são. em linhas gerais. as principais nor

mas que integram o projeto ora apresentado ao descortino de

Vossa Exce lênci a, que. se acatadas, revogarão o di sposto no D!

creto-lei nQ 7.661, de 21 de junho de 1945, e a legislação subs!

qUente.

Respei tosamente.
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA JUS'l'IÇt
N. 343 DE 27 1 071 93

1. Sintese do problema ou da situação que reclama pro-
vidências:

A legislação que regula as concordatas e falências está desa
tualizada. sendo necessária a edição de nova lei, mais ágil e moder
na.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo O~

na medida proposta:

1------_-----3. Alternativas existentes às medidas ou atos propos-
tos:

lei
São

Congresso Nacional. projetos de
da falência e da concoràata.

Existem em tramitação, no
q~e tratam, parcialmente,
eles:
- Projeto de Lei n" 4969, de 1985, do Poder Executivo. que "~á

nova redação a dispositivos do Decreto-lei n" 7.661. de 21 de
junho de 1945 - Lei de Falências, alterado pela Lei n" 7274. àe
10 de dezembro de 1984";
- Projeto de Lei n" 3.362, de 1989. do Deputado Geovani Borges.
que "Acrescenta parágrafos ao art. 880 da Consolidação das Leis
do Trabalho";
- Projeto de Lei n" 110, de 1991. da Deputada Cidinha Campos.
que "Dispõe sobre a exclusão dos efeitos da falência, insolvên
cia, liquidação judicial ou extrajudicial, os empreendimentos
financiados por agentes do Sistema Financeiro de Habitação
SFH" ;
- Projeto de Lei n" 1.314. de 1988, do Deputado Lélio Souza.
que "Dispõe sobre a concordata do mini, pequeno e médio produ
tor rural";
- Projeto de Lei n" 1.501, de 1989. que "Dá nova redação ao
art, 449 da Consolidação das Leis do Trabalho".
- Projeto de Lei n" 2.718, de 1989. do Deputado F10rlceno Pai
xão, que "Dá nova redação ao art. 449 da Consolidação das Leis
do Trabalho';
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Avison° 3.022-SUPARlC.Civil.

Senhor Primeiro Secretário,
Brasília, 2 1 de de ze mb ro de 1993.

~

Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do Excelentíssirno Senhor Presidente da

Repl1blica, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça,

relativa a projeto de lei que dispõe sobre falências e concordatas .

Atenciosamente,

't}ú-/~,,: ,~
V~v l~l{lY/.

.TARCÍSIO C N"CUNHA
MinIstro de Estado Chefe, Interino, da/Casa Civil da

Presidência da República

Pc. no
após,

Brasilia,

- ...., ..

Senhor Presidente,

-. - :.;::::.' '-.' - - ~

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Prime~o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA·DF.

Defiro a apensaçlo do "Pl. no '205195 ao
4.376193. OfIcIe.se· io Requerente .e,

CO"'M"I'S'S'A"o DE ECONAODMcJ~U~U~~~~~·~·.·" .. .... .
18' [.,=p~ r.-M.,.r)(); (jJ.,·....J~..A :.:. ..~) .. - -'-': :-'~. ~ ,

em31110 l ~-.

Oficio n° J6D~95

Nos tennos do artigo 142 do Regimento Intemo
da Camara dos Deputados, requeiro a apensaçao, para tramitaçao
conjunta, do Projeto de Lei nO 205/95 ao Projeto de Lei n° 4.376/93 - do
Poder Executivo (Mensagem nO 1.014/93) - que "regula a falência, a
concordata preventiva e a recuperaçao das empresas que exercem atividade
econômica regida pelas leis comerciais, e dá outras providências", conforme
deliberaçao tomada por esta ComissAo na reuniAo do dia 25/10/95, por
tratarem de assunto correlato.

Atenciosamente,

eputado PAUDERNEY AVELlNO
Presidente

Exm°. Sr.
Deputado Luis EDUARDO
DD. Presidente da Camara dos Deputados
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PROJETO DE LEI N9 205, DF"-199~' ~ I
i DA SRA. Ci.lJlNHA CAMPUS) :f~ '.c ~~.~} I

~~
Dispõe sobre a exclusão dos efeitos da fa!ância, insol

vência, li~uidação judicial ou extrajudicial, os em

preendimentos financiados por agestes do Sistema Finan

ceiro da Habitação - S.F.H ••

lAs COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E CO~RCIO; DE FI

NANÇAS E TRIBUTAÇAo; E DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE

REDAÇÃO - ART. 24, Ir)

Art. 1° - Ficam excluídos elos efeitos da falência, insolvência, liquidação judicial ou
extrajudicial, quaisquer empreendimentos imobiliários e as garantias adicionais
decorrentes de contrato de mútuo finnado com agente do Sistema Financeiro dr:.
Habitação - S,F.H.
PARÁGRAFO 1° - Em casos de falência ou insolvência do incorporador, o agente
financeiro que estiver financiando a obra assumirá a gestão especial do
empreendimento com o fim de garantir a sua conclusão e ultimar a
comercialização do mesmo, observadas as regras pertinentes à espécie naquilo
que não colidir com a presente lei.
PARÁGRAFO 2° - Em caso de liquidação judicial ou extrajudicial do agente do
S.F.H., o Banco Central, no prazo de até quinze dias a contar da decretação do
ato, editará em ato as normas e condições garantidoras da liberação das parcelas
do contrato de mútuo indicando um agente do Sistema Financeiro de Habitação
para fiscalizar, em seu nome, o término do empreendimento e o cumprimento

-du'Obrigações do financiado.

Art. 2° - Não poderão ser alTecadas, em caso de falência ou insolvência do incorporl«',or,
os empreendimentos imobiliários e as garantias adicionais ou de qualquer outra
natureza que constem do contrato de mútuo, firmado pelo falido com agente do
Sistema Financeiro da Habitação, enquanto não atingido o fim social do
financiamento.
PARÁGRAFO úNIco - Entende-se como fim social o término da obrE;, nas
condições ofertadas ao público com a negociação de todas as unidades.

Art. 3° - O Agente do Sistema Financeiro da Habitação ficará como gestor especin!, nos
termos desta lei, de todo e qualquer empreendimento que tenha financiado.
PARÁGRAFO ,I° - O Agente do S.F.H. assinará, no cartório do Juízo onde corre a
falência, o termo de guarda do empreendimento.
PARÁGRAFO 2° - O termo a que se refere o parágrafo anterior será firmado no
prazo máximo de dez dias a contar da data da quebra ou insolvência do
financiado, independentemente da interposição de recurso judicial ou medida de
qualquer outra natureza sob pena de responsabilidade pessoal do escrivão.

PARÁGRAFO 3° - No prazo máximo de quinze dias da assinatura do termo, o
agente do S.F.H. enviará ao juízo competente um amplo rela~ório sobre o
empreendimento, avaliando-o em todos os seus aspectos, devendo fixar o prazo e
aa condições para o seu término e comercialização.
PARÁGRAFO 4° - Quando o falido se encontrar na condição de incorporador e
constnttor, os bens móveis que se encontrem na obra para atender os serviços a
ela inerentes, só serão retirados após a conclusão dos mesmos, sendo colocados à
disposição do Juízo.
PARÁGRAFO 5° - A único e exclusivo critério do Agente Financeiro do S.F.H.
serão respeitados ou rescindidos os contratos firmados pelo falido com
empreiteiros ou terceiros. '
PARÁGRAFO 6° - Os créditos anteriores à gestão especial deverão ser objeto de
habilitação no Juízo falimentar, salvo se houver disponibilidade de recursos
programado pelo agente.

Art. 4° - Os valores devidos, por terceiros ao falido, seja a que título for, em decorrência
de compromissos pertinentes a aquisição de imóvel passarão a ser pagos ao
agente financeiro e deverão ser empregados na obra até a sua'efetiva ci:lncludo.

Art. 5° - Fica o Agente do S.F.H. investido de poderes para exigir o cumprimento de todo e
qualquer contrato firmado com fornecedores ou empreiteiros.
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Art. 6° - O Agente do S.F.H. fica investido de poderes para negociar as unidades livres ou
as que venham a recuperar em raz40 da inadimplência, rescisão ou por qualquer
outro fundamento.

Art. 7° - O Agente do S.F.H. obriga-se a comunicar ao Juízo competente quaisquer fatos
que comprovem ilícitos ou má gestão do financiado que venha a ter
conhecimento.

Art. 8° - O Agente do S.F.H. não poderá cobrar multas e encargos decorrentes da
inadimplência do financiado seja a que título for.

Art. 9" - O Agente do S.F.H., como gestor especial para um fim certo, atingido o objetivo
de sua gestão, imediatamente, comunicará tal fato ao Juízo com a competente
prestação de contas, demonstrando a liquidação do contrato de mútuo finnado
com o falido, revertendo para a massa o resultado positivo de sua gestão.

Art. 10" - A presente lei será transcrita nos contratos de mútuo, cujos recursos sejam
advindos, no todo ou em parte, através de Agente do S.F.H.

Art. 11° - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposiçõu
em contrário.

JUSTU1CATIVA

Em abril de 1981, o Boletim Informativo da Superintendência de Assuntos Juridicos do Baner;
publicou a sugestão do Advogado - Luiz Fernando Pereira de Carvalho para modificação da
Lei Falimentar (Dec. Lei - 7661 de 21.06.45), no que conceme à imóveis financiados peloa
agentes financeiros do então Banco Nacional da Habitação.

No mesmo ano, em julho, foi a proposta discutida na Nona Reunião Nacional dos Advogados
do Sistema de Poupança e Empréstimos, patrocinada pela ABECIP - Associação Brasileira das
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, tendo sido a mesma aprovada. Nada, porém, foi
feito de concreto até o momento.

Dezembro de 1999

No trabalho, acima citado, destacou-se que:

"Só através de lei estariam resguardados os
legitimos interesses dos. adquiren.tes, ~ se
V1ÚOrizarti os empreendunentos fmanciJldos
pelas empresas de crédito imobiliário.
Isto porque, terá o comprador a certeza de
que o sonho da C8SIl própria, finalidade
primeira do sistema, não será transfonnJJdo
em pesadelo, em virtude ~ :e';limdade,
incapacidade ou simples infelIcidade do
incorporador.
a comprador, amparado JX?r lei especial,
ruio mais sssin8r1Í um contrato de nsco e
nem participará de um voo cego. Es~ el~
garantido ao optar por ufÍa ,!bra SUjelÚl a
fiscalização do Sistema Fmance11U da
HabiÚlÇliO, através de seus agentes. Estes, por
sua vez,. não podem ficar alheios ao aspecto
social de SU/l atividade e, quer que178l1l ou
ruio, 80 financiar uma obra estão a
dar. indiref8mente, o seu aval, vez que
~inanun, estudaram e concluíram~
vtúidade do empreendimento e da própria
situação do tomador de empréstimo.
É preciso e indispensável que os
empreendimentos financiados por empresas
do SistemJl não sejam afeflldos pela quebra
doincorporad~ .
Os recursos do Sistema fínance11U da
H6bit8ção se encontram basicamente no
binômio:
a) FGTS (dinheiro do assalariado)
b) CtIIJernet8 de poupanÇll

Desf8 maneira, toma-se importante que os
empreendimentos financiados, geradores de
recursaspara a manutenÇlio e incremento
do próprio siste1118, ruio fiquem PIlrIl1islldos.
ref8rdados ou sujeitos a imprevistas de toda
ordem. Não basf8m cláusulas contratuJlis que
seriío sempre objeto de intennináveis debaie3
em nossos tribunais.
Igual providência, fJImbém, é oportunJI
quando 0c01TC a liquidllção extrtYudicial do
Agente do Sistema Financeiro da HabifllÇ8o. o
que, aliás se dá com acentuada freqüêncill
(Haspa, Delfim, Lume, HabitasuJ e muitaf
outros).
A liquidação extrajudicial nada mais é do
que a falênciJl de uma instituição financeira.
Excepcionalmente, o prcx:esso de liquidllção
ruio está submetido 80 Poder Judiciário por
força da ki nO 6024/74 e sim 80 Executivo.
HJi também necessidade de oferecer um
amparo legal 80 Incorporador, dando-lhe
garantia, sem maiores riscos, do
cumprimento do contrato de mútuo com
garantia hipotecárill que firmara para leY1U'
a termo a construção. A quebra do A,gente
ruio deve alterar a segurartÇll necessáriJl do
Sistema Financeiro da HabitaÇlio. Dt!sf8
maneira, se dará uma garantia 80 Cliente
(Incorporador), como se dá, por exemplo. ao
Investidor da CademeÚl de Poupança, sendo
o limite o V1Úor de financiamento
contraflldo. "
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EntendemOll, porém, que a matéria pode e deve ser tratada em Lei Ordinária, sendo
dispensável alterar ou introduzir novas regras do diploma falimentar, o mesmo ocorrendo
quanto à legislação que trata da liquidação extrajudicial.

Sala das Sessões,'d..\ de'Jê.....·C~:s\~D de 1995
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CIDIN CAMPOS
Depu Federal
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DECRETO-LEI N? 7.661, DE 21 DE JUNHO DE 1945 (*)

Lei de Falências.
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LEI N? 6.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974 (*)

Dispõe sobre a intervençllo e Q liquidaçllo extrajudicilll de insti
tuições financeiras e dá outras providlncias.

"" --- ..
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Acrescente-se ao artigo 3 2 , "ln fine", o seguinte texto:

Art. 31 ••••••.••.•••••••••••.•••••••••••.•••••...•••• :}

• • .• exceto as iosti tuições fioaoceir as, as quais se

.• ~ 3 legislação pr~pria".
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JUS T I F I C A T I V A

As instituições financeiras regem-se pelas diretrizes da

Lei n 2 4.595, de 31 de dezembro de 1964', que dispõe sobre a

politica e as instituições monetárias, bancárias e crediticias

e cria o Conselho Monetário Nacional.

_~ªª_legislação é especifica e submete tais entidades a

fiscalização e ao controle rigido das autoridades monetárias ,

com a participação da iniciativa privada, que tem assento no

Conselho Monetário Nacional.

Portanto, não se justifica a sujeição generalizada das

empresas públicas e das sociedades de economia mista ao regime

das falências e concordatas, pois as instituições financeiras

já estão regidas por legislação própria.

28 ;01; 94
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TRABALHO, ADMINISTRAÇ~O E SERVIÇO
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AMARAL NETTO
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PROJETO DE LEI N° 4.376/93
(00 PODER EXECUTIVO)

EMENTA: "Regula a falência, a concordata preventiva e
a recuperação das empresas que exercem
atividade econômica regida pelas leis
comerciais, e dá outras providências".

EMENDA

Substituam-se os artigos 9° a 27, do projeto, que
constituem seu Titulo rr, que cuida da recuperação da empresa,
pelos artigos 9° a 20, seguintes:



00054 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

Art. 9° - Na tramitação dos processos de concordata e
falência objetivar-se-á, quando conveniente e economicamente
viável, a r~cuperacão da empresa.

Dezembro de 1999

§ 1° - Em se tratando de micro ou pequena empresa,
.,;'Iome,n.t.e.J.e admitirá proposta de recuperacão para aquela que
tenha um mínimo de cem empregados ou utilize tecnologia rele
vante.

§ 2° - A recuperacão poderá ser proposta em qualquer
fase dos processos de concordata e falência.

§ 3° - A viabilidade econômico-financeira e a con
veniência de ser recuperada a empresa deverão ser demonstradas,
fundamentadamente, por quem propuser a recuperação.

Art. 10 Para que tenha curso o procedimento da
recuperação é necessário consenso do devedor e da Assembléia de
Credores, manifestado na forma desta lei.

Parágrafo unlCO As manifestações que formarem
consenso serão irrevogáveis, salvo novo acordo de vontades.

Art. 11 - Para a demonstracão da viabilidade e da
conveniência de recuperação da empresa, serão considerados,
dentre outros, os seguintes requisitos:' '

a) importância social e econômica da empresa no
contexto local, regional ou nacional;

b) quantidade e qualidade significativas da mão-de
obra, empregada ou tecnologia relevante utillzada;

c) passivo significativo.

Parágrafo único Para a recuperação admitem-se,
dentre outros, 05 seguintes meios e procedimentos:

a) transformação, incorporação, fusão ou cisão;

b) alteração ou substituição do bloco de controle;

c) substituição, parcial ou total, dos administra-
dores.

Art. 12 - Têm legitimidade para propor a recuperação,
°além-wr--devedor, o Poder Público, o Ministério Público, a
Assembléia de Credores, bem como os empregados.

§ 10 - Sobre a proposta, podem manifestar-se 05 le
gitimados, no prazo de trinta dias.

§ 2° - Qualquer dos legitimados poderá, dentro dos
trinta dias, oferecer plano de recuperação, caso, não tenha sido
apresentado.

§ 30
- A proposta dos empregados deverá ser formulada

pela maioria absoluta deles.

separado,
falência.;

Art.
sem

13 - A proposta de recuperação se processará em
suspensão do processo de concordata ou de

Art. 14 - Poderá o Juiz mandar processar proposta de
recuperação de não legitimado, que demonstre cabalmente seu
in~eresse econômico na recuperação da devedora.

Art. 15 - As propostas e os planos de recuperaç~o

oferecidos serão submetidos à aprovação da ASGembléi'1 d" Cre
dores, e simultaneamente, ao devedor.
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Art. 16 - Requerida a recuperação por um credor, ou
proposta por outro legitimado, caso a Assembléia de Credores não
esteja reunida, o serventuário enviará, imediatamente, ao 6rgão
oficial, edital convocando-a para reunir-se no sétimo dia
subsequente à publicação.

§ l° - Se a Assembléia de Credores aprovar a proposta
de recuperação, apreciará em seguida o plano propostOJ
aprovando-o, emendando-o ou elegendo comissão para elaborar,
quer emendas, quer plano substitutivo, ou ainda para elaborar
plano, se não houver sido oferecido com a proposta.

Art. 17 - Praticados os atos previstos no parágrafo
anterior, a Assembléia de Credores:

a) convocará nova reunião, para apreciação do plano
proposto, para o 10° (décimo) dia subsequente à intimação dos
interessados;

b) entregará ao Serventuário c6pias para o devedor,
que será intimado a manifestar-se nos autos da recuperação.

Parágrafo único - as intimações serão enviadas pelo
Serventuário ao órgão oficial no dia seguinte ao da convocação.

Art. 18 - Aos legitimados a que se refere o artigo 12,
será facultado participar da Assembléia de Credores que
apreciará a proposta de recuperação e respectivo plano, bem como
manifestarem sobre eles.

§ l° A participação dos empregados se fará por
advogado que exiba procuração da maioria deles.

§ 2° - O reconhecimento das firmas nessas procurações
será gratuito.

Art. 19 - O consenso entre o devedor e a Assembléia,
acolhendo proposta de recuperação e respectivo plano, -será
submetido ao Juiz, que, ouvido o Ministério .Público no prazo de
cinco dias, proferirá sentença.

Parágrafo único - No julgamento da proposta, o Juiz
considerará os requisitos do artigo 11 e o consenso formado.

Art. 20 - Recusada, pela Assembléia, pelo devedor ou
pelo Juiz, proposta de recuperação, s6 poderão renová-la a
Assembléia, pela maioria absoluta do valor dos créditos habi
litados, ou os emprega~os, por quem represente dois terç~

deles.

§ 1° - Se for recusada segunda proposta de recupe
ração, não se admitirá seja reiterada.

§ 2° - Da decisão do Juiz denegando proposta de re
~uper~çã~ cabe recurso de agravo de instrumento.

JUSTIFlCATrvA I
Em todo o mundo, floresce a teoria da recuperação da

empresa em dificuldade.

O que em todo o mundo se deseja tutelar e de fato se
tutela, não é o devedor, mui to menos o devedor falido, como
decorreria do projeto, mas sim a organização empresarial.

O instituto da recuperação se volta ·para os reclamos
sociais de que se preservem o emprego, a tecnologia e a
relevância social e econômica da empresa.
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Na forma em que se acha proposta a assim chamada
"recuperação", significa, em verdade, apenas moratória. Pre
tendeu a assim chamada "recuperação", tal" como prevista no
projeto, meramente substituir a concordata suspensiva atual,
tanto que a pretendida "recuperação" apenas caberia, nos" termos
do artigo 9°, quando a falência houvesse sido decretada e
visando à continuação do negócio.

Ao revés, nossa proposta pretende possa a recuperação
da empresa pleitear-se a qualquer momento na tramitação dos
processos de concordata ou de falência, quando estiverem
presentes seus pressupostos.

Tal como se acha proposta a recuperação, significaria a
previsão de que se multipliquem os prazos de procrastinação dos
pagamentos do falido, sem possibilidade de oposição razoável, ou
de acompanhamento adequado do processo pelos credores, ou mesmo
de seu bom processamento. Prejuizos maiores seriam causados aos
próprios credores e à economia do pais, ao invés de beneficiá
los.

De fato, a proposta prevê que o pedido incluirá o prazo
para a recuperação econômica e financeira, demonstração de sua
viabilidade, plano de solução do passivo, percentagem e prazo
dos pagamentos dos créditos quirografários, devendo qualquer
credor que deseje impugnar o requerimento fazê-lo no prazo de 10
(dez) dias contados da publicação.

A multiplicidade dos credores, a notória dificuldade em
se consultarem autos de falência, a dificuldade ainda maior em
compor os diferentes interesses de credores em n:úl tiplas
impugnações isoladas que se apresentem, servirão apenas a
muI tiplicar procedimentos estanques com enorme dificuldade para
cada credor, de noticia do que sucede.

A comissão de credores prevista, "de 3 a 5 membros" que
deve respeitar "a adequada representação de várias classes de
credores e dos diversos interesses" significará, na prática,
afastar da administração e da fiscalização todos os demais
credores.

Nos termos do projeto, o Juiz deve, para a eleição
dessa comissão, convocar reunião dos credores; mas não se diz de
que maneira se tomarão 05 votos.

Grupos de credores de valores infimos, até em conluio
com o falido, facilmente afastarão interesses significativos e
respeitáveis.

Prevê o projeto que, ao deferir o pedido de recupe
ração, o Juiz suspenderá a realização do ativo, inclusive quanto
a bens que constituam objeto de garantia real ou privilégio,
demolindo todo o regime juridico das garantias edificado pelas
leis brasileiras,' na linha de todo o direito dos pais~

civilizados.

Nos termos do projeto um administrador judicial é
sorteado, ·como se a sorte da empresa e os direi tos dos credores
devessem ser entregues ao acaso.

Dezembro de 1999

Segundo o projeto, somente se não for executado o plano
-é qúê--ó Juiz encerrará a recuperação e determinará o
prosseguimento da falência: mas, nos termos do artigo 32 e do
artigo 9°, parágrafos 2° e 3°, o descumprimento não se
verificará senão pelo menos 1 ano depois.

o artigo 32 do projeto, ademais, supõe que "os créditos
serão atualizados monetariamente, de modo não cumulativo".

Que significaria porém, "atualização não cumulativa"? A
atualização deve calcular-se, dia a dia, sobre o valor do
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crédito no dia anterior. Todos sabemos que, na realidade
inflacionária do Brasil, dia a dia se desvalorizam preços,
salários, créditos e demais valores em moeda, a taxas superiores
a 1% (um por cento) ao dia.

o teor do artigo 9°, parágrafos 2° e 3°, vincula a
recuperação à atualização monetária "não cumulativa", expressão
de sentido hermético.

Para sanar as imperfeições do projeto, propomos que a
recuperação da empresa será objetivo a perseguir-~e, _na,
tramitação dos processos de concordata e de falência, em
qualquer de suas fases, mediante demonstração fundamentada da
viabilidade econômico-financeira da empresa e da conveniência de
sua recuperação. .-

No projeto, com a redação que propomos, a possibilidade
do procedimento de recuperação coexistirá com as alternativas
das possibilidades de curso normal da falência ou da concordata
preventiva.

o estado falimentar decorrerá das situações que a lei
definirá; a concordata preventiva será favor a ser pleiteado em
juizo, no regime da lei.

A recuperação, ao revés, reclamará consenso entre o
devedor e os credores, julgado pelo Juiz, mediante apreciação do
consenso e dos requisitos da lei, e prévia manifestação do
Ministério Público.

Para que os credores possam manifestar-se com preciso
conhecimento da proposta de recuperação, esta emenda propõe se
instale Assembléia de Credores, disciplinada de forma a
assegurar possam todos os credores ter conhecimento das
propostas e dos planos para a recuperação, assim como todos os
que o artigo 12 desta emenda legitimará.

28 /01 /94
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que exercem atividade econom~ca exigida
pelas leis comerciais, e dá outras
providências".

S 2° do Artigo 32 - Redija-se dessa forma:

"Art. 32 - .•..•..••.••.....•..........•....

S 2° - Os créditos serão atualizados
monetariamente, "pro rata dies", segundo
a variação do índice Geral de Preços."

JUSTIFICATIVA

AO'- atualização monetária deve fazer-se de forma a adaptar-se
ao ritmo da perda de poder de compra da moeda, perda que o IGP
registra.

A expressA0 "de modo cumulativo" que, nos termos do
projeto, presidiria li atualização, não tem significado. s6 se
atualiza monetariamente uma obrigação quando seu valor é corrigido
obedecendo à variação dos preços.

Dezembro de 1999

Beneficio
artigo 32, quando
obrigação existente
longos, a satisfação

aos concordatários está previsto no pr6prio
estipula pagamentos de valor inferior ao da
na data da concordata e adia, por prazos muito
das obrigações.

Se os créditos não forem atualizados, seu valor perecerá
sob o atual ritmo da inflação brasileira, superior aOll 40' ao mês. O
valor efetivo de um crédito não atualizado, sob essa inflação, é

reduzido, em três meses, a pouco mais de 20% do poder de' compra
original. ~ seis meses, desce a menos de 5%. Em um ano, reduz-se a
menos da quarta parte de 1%: não indenizaria sequer o IPMF da data do
drédito.

Se não houver correção monetária obedecendo a variaçlo dos
índices de preços, OS institutos que o projeto chama de "recuperaçlo"
e "concordata" serão, em realidade, formas de mero calote, eri;iao em
regra geral e protegido por lei.

28 /01 /94
DAl.



Sexta-feira 3 00059Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO
--------------

PIO.rrt I[ IIJ. ---

4376 I 93
[ 1UlDSJIM
[ 1MlIIJ1IATM

[ l-.rmmt
t) .1FJWlWA

TRABALHO, ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBLICO

IDErUO AMARAL NETTO

PlU)JE'rO Rr'~4.376/93
(DO PODER EDCUTXVO)

z-nta: "Regula a falência, a concordata
preventiva e a recuperaçlo das
empresas que exercem atividade
econô-mica regida pelas leis
comerciais, e dá outras
providências."

ZMENOA:

Parágrafo 2° do art. 32 - Redijase desta forma:

"§ 20 Os
monetariamente."

créditos serão atualizados

JUSTIFICATIVl'.

1. A redação original vedava a "cumulatividade" da correção

monetária.
Mas é um erro falar em "cumulatividade" de atualização.

2. A atualização monetária visa a corrigir defasagens no
valor rincipal da divida, causada pela inflação.

Para se atualizar um crédito, necessariamente, toma-se
por base índices que espelhem a inflação do periodo.

3. Pela modifica~ão.

20/01/94
DATA
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TRABALHO, ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO

••AMARAL NETTO

PO'BLICO

PROJETO DE LEr N° 4.376, DE 1993
(Do I?ocier ExecutiVO)

MENSAGEM N° 1.014/93

EMENTA: "RegUJ.a a faJ.ência, a
concordata preventiva e a reauperac;:Ao
&u empresas que exercem aUvi~

econômi.ca regida peJ.as J.eis
comerci~., e dá outras providências."

Art. 32 - Redija-se da seguinte forma:

"Art. 32 - Na petição da concordata o devedor
oferecerá a todos os seus credores
quirografários, em moeda corrente nacional, com
o seu valor atualizado na data de sua efetiva
entrega o pagamento mínimo de:

1-60% (sessente por centol, se for à vista;

11 - 70% (setente por cento), 80% (oitenta por
cento), 90% (noventa por cento) ou 100% (cem por
cento), se o prazo, respectivamente, for de
seis, doze, dezoito, ou vinte e quatro meses,
devendo ser pagos, pelo menos, dois quintos no
primeiro ano, nas duas últimas hipóteses.

§ 10 - Os prazos se contarão do ajuizamento da
concordata, obrigado o concordatário ao depósito
do valor de cada uma das parcelas na data
estipulada, independentemente do estado do
processo.

§ 2 0 - Aos pagamentos das
oferecido, o devedor
apresentar, sobre o
atualizado:
a) dos juros contratuais
dos de lei;

parcelas do percentual
estará obrigado a

valor do principal

ou, se não existirem,

b) dos juros moratórios, da data do vencimento
da obrigação à data do pagamento;

c) da pena contratual, quando
inadimplemento ou mora anterior
concordata."

tiver havido
ao pedido da

1. A concordata nao deve tradu.lir benef1cio de devedor,
independentemente dos interesses na produçao e no pleno empreqo.
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2. A percentagem oferecida pelo devedor concordatário nao
pode aviltá~ o crédito; a redução das quantias devidas nao significa
eliminação do direito de crédito.

_~ 3. O § 2° do art. 31 prevê, de forma obscura, sejam os
créditos atualizados "de modo não cumulativo", parecendo referir-se à
cumulação de juros.

Assinale-se que a correção do valor da moeda nao encerra
capitalização de juros; reflete tão-só a perda de poder aquisitivo da
moeda em determinado período.

Não se justifica a ressalva prevista no díspositivo em
questão. Deve ficar registrado que os créditos serão monetariamente
atualizados. E nada mais.

Sexta·feira 3 00061
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TRABALHO ADMINISTRA Ao E SERVIÇO
MIlOl

AMARAL NETTO

PÚBLICO

PROJETO DE LEI 4.376/513
(DO .PODER EXECO'l'IVO)

Ementa: "Regula a f.lancia, a concordata
preventiva e a recuperação das empresas
que exercem atividade econômica exigida
pelas leis comerciais, e dá outras
providências".

Artigo 32, "caput", incisos e parágrafos
forma:

redijam-se dessa

"Art. 32 - Na petição da concordata, o devedor oferecerá a
todos os seus credores quirografários o pagamento minimo
de:

I setenta por cento quando for proposto pagamento a
vista:

-11 - oitenta por cento quando o prazo for de seis· meses;
IIr - noventa por cento, quando o prazo for de um ano;
IV - cem por cento, quando o prazo for de dois anos.
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§ l° - No caso de pagamento à vista, o valor oferecido será
depositado, atualizado "pro rata dies", em cinco dias,
contados do deferimento da concordata; no caso do Inciso
111, o pagamento se fará em 'duas parcelas, semestrais, cada
uma delas de cinquenta por cento; no caso do inciso IV, o
total dos pagamentos do primeiro periodo anual não será
inferior a sessenta por cento.

§ 2° - Os créditos serão atualizados monetariamente, "pro
rata dies", segundo a variação do índice Geral de Preços."

.mSTIFICATIVA

Os beneficios que o projeto pretende conceder seriam
pesadissimos para os credores.

Se o projeto se convertesse em lei, iria significar um
fator de desestimulo econômico, pelo incentivo a indevidos pedidos de
concordata, com indevido enriquecimento de devedores pouco
escrupulosos.

A elevação do desemprego seria a conseqüência mais grave
desse desestimulo à economia, com repercussão em queda nos
investimentos e redução na concessão dos créditos.

De outro ângulo, pela insegurança que o projeto
irira gerar, os créditos tenderiam a concentrar-se nas
empresas, pelos riscos menores que sofreriam os credores,
assim danos aos pequenos e médios empreendimentos.

de lei
grandes

causan':!9.
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TRABALHO, ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO

••AMARAL NETTO

POBLICO

PROJETO DE LEI N° 4.376/93
(DO PODER EXECUTIVO)

EMENTA: "Regula a falência, a concordata preventiva
e a recuperação das empresas que exercem
atividade econômica regida pelas leis
comerciais, e dá outras providências".

EMENDA

Acrescente-se no Titulo 111 que cuida da concordata
preventiva, onde couber, o artigo seguinte:
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"ART. Desde o ajuizamento do pedido de
concordata, qualquer credor poderá representar
ao Juiz opondo-se à concessão da concordata e
propondo a decla,,·ação de falência do devedor,
se:

I - não tivessem sido atendidas as exigências
desta lei;

II - houver sacrificio dos credores maior do que
aquele que decorreria da liquidação, na
falência, ou impossibilidade evidente de ser
cumprida a concordata;

III forem inexatas as informações prestadas
pelo devedor, na inicial, ou na documentação
apresentada;

IV - caracterizado qualquer ato de fraude ou rná
fé, ou fato tipificado corno crime, praticado em
detrimento dos interesses da massa ou de
qualquer credor.

§ l° - Oferecida a representação de que trata o
artigo anterior e autuada em separado, sem
suspensão do feito principal, o Juiz mandará
intimar o devedor para, em quarenta e oito
horas, apresentar contestação, indicando as
provas de suas alegações.

§ 2° - Findo o prazo estabelecido neste artigo,
os autos serão imediatamente conclusos ao Juiz,
que, ouvido o Ministério Público em três· dias,
proferirá despacho em cinco dias deferindo, se
for o caso, as provas que entender necessárias e
designando audiência de julgamento, a ser
realizada nos cinco dias seguintes, que não
poderão ser ultrapassados."

JUST:IF:ICATIVA

embargos,
34 e 38).

O projeto apenas prevê manifestação dos credores mediante
após o despacho que mande processar a concordata (artigos

No entanto, o inciso LV do
assegura, aos litigantes, em processo
"contraditório e ampla defesa".

artigo 5° da Constituição
judicial-administrativo, o

Não há, dessa forma, corno justificar despacho mandando
processar concordata sem que antes possa credor participar do feito.

o artigo proposto facultará a qualquer credor opor-se à
concessão da concordata, nas hipóteses que prevê, a partir de seu
requerimento, criando o contraditório.

A representação objeto do artigo será autuada em separado e
sem suspensão do feito principal, assegurando celeridade,
compatibilidade e transparência.

28 /01 /94
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TRABALHO, ADMINISTRAÇAo E SERVIÇOICIIIISII De

I.... AMARAL NETTO ••

PROJETO DE LEI N° 4.376, DE 1993
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.014/93

EMENTA: BRegula a falência, a
concordata preventiva ,e a
recuperação das empresas que
exercem atividade econômica regida
pelas leis comerciais, e dá outras
providências."

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, onde couber, o artigo seguinte sem número.

Art.... A concordata concedida obriga a
todos os credores, admitidos ou nâo ao
passivo, não se sujeitando aos seus efeitos
apenas os créditos trabalhistas e os credores
com direitos reais de garantia, nos limites de
suas garantias.

§ 10 Se o concordatário recusar o
cumprimento da concordata a credor sujeito aos
seus efeitos, que não se habilitou, pode este
acionar o devedor, pela ação que couber ao seu
titulo, para haver importância total da
percentagem da concordata.

§ 2° - O credor excluido, mas cujo crédito
tenha sido reconhecido pelo concordatário,
pode exigir deste o pagamento da percentagem
da concordata, depois de terem sido pagos
todos os credores habilitados.

JUSTIFICATIVA

A lei deverá assegurar os direitos de todos os credores,
de maneira a harmonizar os diferentes interesses.

Os créditos trabalhistas e os protegidos por direitos
reais de garantia devem receber, na lei, menção expressa de que nâo
se sujeitam aos efeitos da concordata.

Por outro lado, é necessário tutelar o credor sujeito
aos efeitos da concordata que não se tenha habilitado e definir a
situação, em face do concordatário e dos credores habilitados, - do
credor excluido cujo crédito tenha sido. reconhecido pelo
concordatário.

28 /01 /94
Nr.
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TRABALHO, ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBLICO

IIIOVrIDO AMARAL NETTO [ 'UlIDO~~ ,.. .PPR RJ )lI / 01

lElTOI.IITIf'JaCIO
PROJETO DE LEI: N° 4.376/93

(DO PODER EXECUTXVO)

Ementa: "Regula a falência, a concordata
preventiva e a recuperação das
empresas que· exercem -atividade
econõ-mica regida pelas leis
comerciais, e dá outras
providências."

EMENDA:

Art. 105 - Redija-se desta forma:

"Art. 105 - As debêntures emitidas pela sociedade
falida são incluidas na falência pelo valor
nominal, atualizado monetariamente, deduzidas as
amortizações ou reembolsos."

JUSTIFICATIVA

1. O pagamento da debêntures, pelo valor nominal, sem
correção monetária, desestimularia investimentos nestes titulos.

2. Pela modificação.

28/01/94
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COIDSSIODE TRABALHO, ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO POBLICO

AMARAL NETTO

JEmI.IlSrJFDC&O
PROJETO DE LE:I N° 4.376/93

(DO PODER EXECUT:IVO)

Ementa: "Regula a falência, a concordata
preventiva e a recuperação das
empresas que' exercem atividade
econ~-mica regida pelas leis
comerciais, e dá outras
providências."

EMENDA:

Art. 96 Redija-se desta forma:

"Art. 96 - Os contratos bilaterais não se resolvem pela
falência e podem ser executados se a administração da
massa entender conveniente.

§ único - O contratante pode interpelar a administração
da massa para que, dentro de sete dias, declare se
cumpre ou não o contrato. A decla;ração negativa ou o
silêncio, findo esse prazo, confere ao contratante o
direito à indenização, se houver perda ou dano, cujo
valor, apurado em processo sumaríssimo, constituirá
crédito quirografário."

JUSTIFICATIVA

1. A redação ora proposta adota a solução da atual lei de
falências para os contratos bilaterais, possibilitando que os mesmos
possam ser cumpridos, se forem do interesse da massa.

28 I °7
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COIIISSIO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBLICO

AMARAL NETTO

lEITII.II5TJFJaCIO
PROoJETO DE LEI N° 4.376/93

(DO PODER EXECUT:tVO)

Ementa: "Regula a falência, a concordata
preventiva e a recuperação das
empresas que exercem atividade
econõ-mica regida pelas leis
comerciais, e dá outras
providências."

EMENDA:

Artigo 78 - suprima-se este dispositivo.

JUSTIFICATIVA

1. As regras de responsabilidade dos administradores são
fixadas na legislação pertinente à espécie da sociedade.

2. Salvo as exceções previstas naquelas legislações,
prevalece o princípio geral de direito, de que a pessoa física não se
confunda com a pessoa jurídica na qual tenha participação.

3. As hipóteses tratadas nos dispositivos em epígrafe são
tão genéricas que tornariam a desconsideração da pessoa jurídica como
regra, desestimulando novos empreendimentos, em prejuízo do emprego e
da produção nacionais.

4. Pela supressão.

28/01 /94
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TRABALHO. ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO

AMARAL NETTO

POBLICO

[ 'MIIDO~~ ,...PPR RJOl/Ol

PROJETO DE LEJ: N° 4.376. DE 1993
(DO Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.014/93

EMENTA: "MguJ.a a ~a16naia, a
concordata preventiva e a reauperaÇl&o
das empresas que exercem atividade
econômica regida pelas .leis
COIII8rciais. e dá outras provi~cias."

Art. 74 - Suprima-se esse dispositivo.

JUSTJ:FJ:CAT:IVA

1. A suspensão do curso dos juros significaria premiar o
falido. sacrificando o crédito e a boa fé nas relações juridicas.

2. Os juros representam compensação pela indisponibilidade
_do d~Eheiro, em determinado periodo.

28 /01 /94
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3. A proposta merece ser suprimida por ser contrária à. I
necessidade de tutela do crédito. I
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TRABALHO. ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO POBLICO

••AMARAL NETTO

lEDII.IIStIF1lX1O
PROJETO DE LEJ: N° 4.376/93

(DO PODER EXECOTJ:VO)

Ementa: "Regula a falência, a concordata
preventiva e a recuperação .qas
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empresas que· exercem atividade
econô-mica regida pelas leis
comerciais, e dá ,outras
providências."

J:ME:NDA:

Artigo 61 - Alterar a expressão "no prazo de cinco dias" para
"no prazo de 24 horas".

JUSTIFICATIVA

L
evitar graves
administradores

.:.

O prazo deve ser fixado no periodo menor possivel,
danos à empresa e aos credores, por atos

da empresa, como os de desvio de mercadorias.

para
dos

28 ( 0r 94
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TRABALHO, ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO POBLICO

MIl.
AMARAL NETTO

rmII~
PROJETO DE LEX N° 4.376/93

(DO PODER EXECUTXVO)

Ementa: "Regula a falência, a concordata
preventiva e a recuperação das
empresas que· exercem atividade
econõ-mica regida pelas leis
comerciais, e dá outras
providências."

aa:NDA:

Parágrafo único do art. 53 - Suprima-se este dispositivo.

JUSTIFICATIVA

1. A falência deve ser decretada na' hi-pÓtese de nAo ter a
empresa condições de pagar suas dividas.

_2. Não pode ela ser utilizada para resolver questões de
natureza societária, que encontram soluções pr6prias na legislação que
rege a sociedade.

28( 01; 94
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AMARAL NETTO ••
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PROoJETO DI: LII::I N° 4.376/93
(DO POOBR EXJ:COT:IVO)

I 'MJDO
PPR

Ementa: "Regula" a falência, a --concordata
preventiva e a recuperaçAo das
empresas que exercem átividade
econÔ-míca regida pelas leis
comerciais, e dá . outras
providAncias."

ma:NDA:

Inciso IV do art. 52 - Suprimir a expressão "ou o abandono
das funções por um ou mais administradores da sociedade."

JUSTIFICATIVA

1.. Não pode a sociedade ser punida com a quebra pela
irresponsabilidade de apenas um de seus administradores.

-- 2. Permanecendo outros administradores comandando a
empresa, e tendo ela capacidade econÔmica para pagar suas dividas, deve
pe~anecer em atividade, gerando empregos e produção.

3. Pela supressão.
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PROoJETO DI: LII::I N° 4.376/93

(DO l'ODER II:DCtJT:IVO)

a concordata
recuperação das

Ementa: "Regula a falência,
preventiva e a
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que exercem atividade
regida pelas leis

e dá outras

empresas
econômica
comerciais,
providências."

Parágrafo único do art. 50 Suprima-se este dispositivo

JUSTIFJ:CATIVA:

1. O que caracteriza o estado de falência é a impossibilidade
do devedor em pagar suas dividas.

2. 'Não importa a qualidade do credor para verificar-se o
estado de insoivência, mas apenas a capacidade do devedor em pagar, ou
não .;;uas-.91ti.Qas •

3. Com a declaração judicial da falência, protege-se o crédito
social global, e não apenas de um dos credores.

4. Não há razão, portanto, para vedar que um credor denuncie
judicialmente a incapacidade do devedor em honrar suas obrigações.

5. Por outro lado, a proposta esvaziaria o conteúdo do direito
real ou do privilégio.

De que adiantaria constituir direito real para proteção do
crédito, ou outorgar a própria lei condição privilegiada ao crédito, se,
no momento em que este direito real ou privilégio tiver que ser
exercido, for o credor obrigado a dele renunciar.

6. Pela supressão.

L 4376 /93 t J -.ntII1fI
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POBLICO
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PIlO.JE'1'O DE LZ~-io4 .376, DE 1993
(Do podar Exacutivo)

MENSAGEM N° 1.014/93

IDO:NTA: "llagUla a ~aJ.6naia, a
aoncorclata preventiva _ a ~raç&o
ca. -.pr_._ ~ .x8r~ at;;l~dad8

-aon&ldca regida ~_ 1.aJ..
oomerciai., e dá outras providAnai_."

TRABALHO, ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO

AMARAL NETTO
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Art. 37 - Redija-se da seguinte forma:

"Art. 37 - As ações dos credores sujeitos aos
efeitos da concordata prosseguirão, mas as
execuções serão sobrestadas, após a avaliação
dos bens penhorados."

.:roSTU'YCATrvA

1. O dispositivo refere-se, sem razão, aos credores não
sujeitos aos efeitos da concordata.

De duas uma: ou o artigo foi redijido com erro; ou se quis
estender, sem fundamento na função própria do instituto da
concordata, os efeitos desta aos credores com garantias.

2. O próprio § 1° do art. 37 fundamenta a interpretação de
que a norma citada só diz respeito a credores sujeitos aos efeitos da
concordata.

Dezembro de 1999

3. O dispositivo merece ser
especifico alcance do regime de
quirografários.

alterado, preservando-se o
concordata aos credores

28 /01 /94
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ICllIIIISIO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO
MIl.

AMARAL NETTO

P013LICO
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PROJETO DE LEI N° 4.376, DE 1993
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.014/93

EMENTA: "Regula a falência~ a
concordata preventiva 1e a
recuperação das empresas que
exercem atividade econômica rêgida
pelas leis comerciais, e dá outras
providências."

Inciso VI do art. 34 - Suprima-se este dispositivo.

JUSTIFICATIVA

Esse inciso pretende proibir sejam leva~os a p~otesto
titulos de créditos em que o devedor figure como obr1gado pr1ncipal
ou como avalista.
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No entanto, o protesto
providência que serve a constituir em
partictpamrda obrigação cambiária.

de titulo de crédito é
mora o conjunto dos que

Seria disparatado que o insucesso de um concordatário se
constitua em obstáculo às medidas previstas na lei e úteis aos
procedimentos derivados das relações entre os demais obrigados
cambiários e seus credores.

o inciso impugnado, ademais,
39 do projeto, que prevê conservar-se o
os coobrigados do concordatário, seus
direitos de regresso.

Pela supressão.

é incompativel com o'artigo
direito dos credores contra
fiadores e obrigados por

28 /01 /94
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POBLICO

[ '8lIIIO E..J~ ,aJlIA:PR RJ 01/ 01

-'""E'-
PROJETO DE LEI 4 ~376/93

(DO PODER EXECUTIVO)

EIIlenta: "Regula a fa"lência, a concordata
preventiva e a recuperação das empresas
que exercem atividade econômica exigida
pelas leis comerciais, e dá outras
providências".

EMENDA

§ 5° do Artigo 33 - Redija-se dessa forma:

"Art. 33 - ...............................•.

"§ 5° - Os livros ou fichas atualizados
durante os últimos trinta dias antes do
requerimento da concordata, serão
apresentados à Junta Comerci~l no prazo
de cinco dias, contados do ajuizamento
do pedido, se nào estiverem autenticados
ao ser requerida a concordata."
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JUSTIFICATIVA

Tal corno está redigi'do, o projeto parece facultar
escrituração sem autenticação dos livros e fichas comerciais e,
portanto, sem nenhuma autenticidade, favorecendo a escrituração
fraudulenta.

A redação que se oferece torna obrigat6ria
apresentação, ap6s o deferimento da concordata, de livros
que não se tenham submetido ao dever de autenticação.

imediata
e fichas

28 /01 /94
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TRABALHO ADMINISTRA Ao E SERVIÇO
MlJGI

AMARAL NETTO

POBLICO

PROJETO DE LEI 4.376/93
(DO PODER EXECUTIVO)

Emm1ta: "Regula a fàlência, a concordata
preventiva e a recuperação das empresas
que eKercem atividade econômica eKigida
pelas leis comerciais, e dá outras
providências".

EMENDA

Artigo 28, § Único - Redija-se dessa forma:

"Art. 28 - .........•..•...•......••••.•••••
................................... .....

Parágrafo único A impetração da
concordata determina o vencimento
antecipado dos créditos sujeitos .aos
seus efeitos e a compensação das div~das
vencidas e das que se vencerem por força
da impetração."

JUSTIFICATIVA

A concordata beneficiará notavelmente aqueles que a
impetrarem, pelo longo adiamento d~ seus prazos e pela redução muito
grande do montante do principal dev~do.
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o projeto pretende que ainda se suprimam os juros devidos.

Se a esses beneficios de redução de valor do principal e de
estipulação dos prazos para os pagamentos se acrescentasse ainda
supressão dos juros, como pretende o projeto, é onerar
intoleravelmente os credores.
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ClIIISSII IE TRABALHO, ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO POBLICO

MIl.
AMARAL NETTO
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PIlOJE'l'O DE LZI .N° 4.376, DE

(Do Pod8r Exaautivo)
MENSAGEM N° 1.014/93

[
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PPR~~

1993
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Art. 9° - Redija-se da seguinte forma:

"Art. 9° - Se o devedor cuja falência ou concordata tiNer
sido decretada, o Juiz a submeterá à manifestação dos credores,
consedendo-a se for aprovad<3 pelos que representaram dois terços dos
créditos, salvo se o Minist.e!..~: Público se opuser, fundado em razões
que o Juiz ac"olha."

JUSTIFICATIVA

------·1. A redação que se dá ao dispositivo equipara a recuperaçãc
da empresa à concordata suspensiva.

2. A concordata suspensiva e a recuperação da empresa
constituem institutos totalmente diferentes, tando no alcance como na
forma.

3. O dispositivo merece ser alterado, a fim de ajustá-lo às
alterações a serem propostas nos demais dispositivos.

4. Não pode justificar-se o pedido de recuperação que não
receba ampla aprovação dos credores ou a que se oponha,
justificadamente, o Ministério Público.

28/011 94

M"



00076 Sexta·feira 3 DIÁRIO'___________==~D:A~C~A:M::A~RA~D~O~S~D~E~P~U~T~A~D~O~S___=_~S~U~PL~E~M~E~N~T~~ ~~~Dezembro de J999

[
~--- m.m DE UI.

[ Jasnmna
[ J lI1nra1lVA

[).....
[ J -.anMtl'M

! 934376

TRABALHO, ADMINISTRAÇ!O E SERVIÇO POBLICOCIOIIID DE

l..lIlO
MIl.

AMARAL NETTO

Ementa: ·"· ..'Regula à '" falência, a '::'concordata
preventiva e ~ recuperação das
empresas que exercem --atividade
econô-mica regida pelas leis
comerciais, e dão outras
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J:MBNDA:

Art. 2° - Redija-se desta forma:

" Art. 20 _ submetem-se às no~s que regem a falênciae pode gozar dos beneficios da concordata e--' darecuperação quem explore, de forma organizada,atividade econômica, seja comercial, civil, ou de outra
natureza. .
§ l0 _ Não se aplica esta lei ao profissional liberal,ainda que exerça sua profisSãO com o concurso de outraspessoas, nem ao artista, ao cientista ou ao escritor."

§ 20 A aplicação das disposições desta lei àsinstituições financeiras, sociedfades seguradoras, decapitalização, de previdência provada, de arrendamentomercantil e à cooperativa de crédito, dar-se-á noslimites da legislação especifica a que estão sujeitas."

"§ 30 Ao incorporador de imóvel e às cooperativas,observado o disposto no parágrafo 2°, aplica-se esta
lei."

üUSTlnCA'fiVA

1. A legislação falimentar deve pprogredir para alcançartambém as entidades de natureza não comercial, de forma a, de um lado,possibilitar-lhes os beneficios da concordata e da recuperação e, deoutro, proteger o crédito social global, evitando que estas entidades,mesmo em estado de absoluta insolvência, continuem a obter créditos no'mercado, destruindo a capacidade de investimentos do pais am -empresas
saudáveis .. It .•.. 2. Somente em casos excepcionais, previstos em lei, porrazOes especialíssimas, 'devem 's-er' excluidas da aplicação "desta lei
atividad~~_~rofissionais.

3. Pela modif~~dçao.
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EMENDA

Substituam-se os Artigos 1R a 8 R, que compõem
o Titulo I das Disposições Preliminares, pelos
arti~os 1R a 8R seguintes:

Artigo 1R - Submete-se às normas que regem a
falência e pode gozar dos beneficios da
concordata e da recuperação quem explore, de
forma organizada, atividade econômica, seja
comercial, civil ou de outra natureza.

S 1 R - O disposto neste artigo não se aplica
aos pequenos comerciantes dispensados por lei
da escrituração, aos cultivadores diretos da
propriedade rural, aos que prestam serviços ou
exercem atividade profissional organizada,
preponderantemente com o trabalho próprio e
dos membros da familia, aos artes&os e aos
profissionais liberais e as suas sociedades
civis de trabalho.

S 2R -A aplicação das disposições desta lei às
instituições financeiras, sociedades
seguradoras, de capitalização, de previdê~cia
privada , de _ arrendamento mercantil e às
cooperativas dã crédito, dar-se-á nos limites
da legislaç&o e~pecifica a que estão sujeitas.
S 3 R Ao incorporador de imóvel e _ às
cooperativas, observado o disposto no S 2 Q ,

aplica-se esta lei.

Artigo 2R As empresas p1lblicas, as
Dociedades de economia mista, e outras
entidades do setor pllblico, ou com
participação de entes pl1blicos, que explorem
atividade a que se refere o "caput" do Artigo
1R poderão ter sua falência declarada, sendo
lhes facultado requerer concordata e pleitear
recuperaç&o, na forma desta lei.
S Único - O disposto neste artigo se aplica a
quaisquer entidades controladas, por qualquer
forma, por ente público.
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Artigo 32 Para os efeitos desta lei, a
denominação "empresa" ou "empresário"
compreende qualquer das pessoas abrangidas
pelos artigos anteriores.

Artigo 42 - A autoridade judiciária brasileira
é competente para conhecer da falência,
concordata e recuperação das empresas que têm
o centro de suas atividades no pais.

S 12 - Entende-se por centro de atividades o
lugar onde o devedor exerce habitualmente a
administração de seus principais interesses
econômicos.

S 22 - Considera-se que o centro de atividades
das pessoas juridicas é o lugar onde está
situada a sua sede contratual ou estatutária.

Artigo 52 - Compete à autoridade judiciária
brasileira confiecer as matérias previstas no
artigo apterior, quando:

I - o devedor não tem no Brasil a sede da
administração dos seus interesses, porém
exerce atividade empresarial no território
nacional, por meio de representante ou
sucursal, ou adquiriu bens para esse fim;

11 - o devedor cuja atividade empresarial no
pais faz parte de um grupo de empresas, cuja
controladora tem o centro de suas atividades
em território estrangeiro, não havendo
sentença de falência do grupo proferida no
exterior e homologada.

Artigo 62 - Compete à autoridade judiciária
brasileira conceder medida de natureza
cautelar relativa ao patrimônio do devedor que
tenha domicilio, sede social ou
estabelecimento secundário no pais, mediante
prova da decretação de sua falência no
exterior.

Os bens ,localizados no Brasil e obrigações
assumidas no Brasil, ou para com brasileiros,
por empresas com centro de atividades fora do
pais ,estão sujeitos à autoridade judiciária
brasileira.

Artigo 72 - O juiz da falência, da concordada
ou da recuperação da empresa supervisionará,
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dirigirá e impulsionará o exerc1cio das
funções atribu1das por esta Lei aos demais
órgãos judiciários, exercerá plena jurisdição
sobre o patrimônio do devedor, e será o único
competente para ordenar ou autorizar medidas
sobre os bens que o compõem.
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Artigo 82 - -A intervenção do Ministério
Público é obrigãt6ria na reabilitação civil do
falido, na verificação da existência de crimes
cometidos por - este e por terceiros, e nos
casos previstos nesta Lei.

JUSTIFICATIVA

É necessarlO substituir os textos dos três
primeiros artigos do Projeto por se afastarem da
organização juridico-econômica do pais.

Nos termos da disposição do § 1 0, do Artigo
173 da Constituição, a empresa pública, a sociedade
de economia mista e outras entidades que explorem
atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei.

Os artigos 1 ° e 2° do texto ora proposto,
combinados, atendem à imposlçao desta regra
constitucional de tratamento juridico igualando entes
privados e entes públicos que explorem atividade
econômica.

De outro lado, o regime j uridico que rege os
insucessos na atividade de instituições financeiras,
sociedades seguradoras e das demais mencionadas no §
2° deste substitutivo não deve ser afastado ou
alterado senão mediante estudo cuidadoso e especifico
das modificações que devam ser introduzidas.

O Artigo 3° de- nossa proposta afasta todo o
inútil debate que habitualmente se trava, no Foro, a
propósito dos conceitos de "empresa" ou "empresário".

Acrescentamos um parágrafo
Projeto, a fim de assegurar a
juridica brasileira aes interesses
se relacionam com ~mpresa que
atividades no exterior.

ao Artigo 6° do
tutela da ordem
dos que no Brasil
tenha c~ntro d~
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Suprimimos no Artigo 4°, três palavras que se
tornaram desnecessárias em função do teor do Artigo
3° que nossa proposta introduziu.

Dezembro de 1999
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PÚBLICO

PROJETO DE LEI N° 4.376. DE 1993
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N" 1.014/93

EMENTA: "Regula a falência, a concordata
preventiva e a recuperaçlo das empresas que exercem
atividade econômica regida pelas leis comercilÜl. e cü
outras providências."

EMENDA

SUBSTITUTIVO GLOBAL

TITuLo I

Disposições Preliminares

Art. 1° - Submete-se às normas que regem a falência e pode gozar dos beneficios
da concordata e da recuperação quem explore. de forma organizada, atividade econômica, seja
comercial, civil ou de outra natureza.

§ 1° - Não se aplica esta lei ao profissional liberal, ainda que exerça sua profissão com o
concurso de outras pessoas, nem ao artista.. ao cientista ou ao escritor.

§ 2° - A aplicação das disposições desta lei às instituições financeiras, sociedades
seguradoras. de capitalização, de previdência privada.. de arrendamento mercantil e às
cooperativas de crédito. dar-se-à nos limites da legislação especifica a que estão sujeitas.

§ 3° - Ao incorporador de imóvel e às cooperativas, observado o disposto no paràgrafo 2°,
aplica-se esta lei.

Art. 2° - As empresas pública:' as sociedades de economia mista e outras entidades
estatais que explorem atividade a que se refere o "caput" do artigo 1° poderão ter sua falência
declarada.. sendo-lhes facultado requerer concordata e pleitear recuperiição, na forma desta lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo se aplica a quaisquer entidades controladas., por
qualquer forma, por ente público.
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Art. 3°. Para os efeitos desta lei, a denominação "empresa" ou "empresário" compreende
qualquer das pessoas abrangidas pelos artigos anteriores.

TÍTULo II

Da Recuperação da Empresa

Art. 4° - Na tramitação dos processos de concordata e falência objetivar-se-á,
quando conveniente e economicamente viável, a recuperação da empresa. __

§ }° - Em se tratando de micro ou pequena empresa, somente se admitirá proposta de
recuperação para aquela que tenha um minimo de cem empregados ou utilize tecnologia
relevante.

§ 2° - A recuperação poderá ser proposta em qualquer fase dos processos de concordata e
falência.

§ 3° - A viabilidade econômico-financeira e a conveniência de ser recuperada a empresa
deverão ser demonstradas, fundamentadamente, por quem propuser a recuperação.

Art. 5° - Para que tenha curso o procedimento da recuperação é necessário
consenso do devedor e da Assembléia de Credores, manifestado na forma desta lei.

Parágrafo único - As manifestações que formarem consenso serão irrevogáveis, salvo
novo acordo de vontades.

Art. 6° - Para a demonstração da viabilidade e da conveniência de recuperação da empresa,
serão considerados, dentre outros, os seguintes requisitos:
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nacional;
a) importância social e econômica da empresa no contexto local, regional ou

b) quantidade e qualidade significativas da mão-de-obra, empregada ou tecnologia
relevante utilizada;

c) passivo significativo.

Parágrafo único - Para a recuperação admitem-se, dentre outros, os seguintes meios e
procedimentos:

a) transformação, incorporação, fusão ou cisão;

b) alteração ou substituição do bloco de controle;

c) substituição, parcial ou total, dos administradores.

Art. 7" - Têm legitimidade para propor a recuperação, além do devedor, o Poder Público,jl..
Ministério Público, a Assembléia de Credores, bem como os empregados.

§ }o _ Sobr~ a proposta, podem manifestar-se os legitimados, no prazo de trinta dias.

§ 2° - Qualquer dos legitimados poderá, dentro dos trinta dias, oferecer plano de
recuperação, caso não tenha sido apresentado.

§ 3° - A proposta dos empregados deverá ser formulada pela m.1ioria absoluta deles.

Art. 8° - A proposta de recuperação se processará em separado, sem suspensão do
processo de concordata ou de falência.

Art. 9" - Poderá o Iuiz mandar processar proposta de recuperação de não legitimado, que
demonstre cabalmente seu interesse econômico na recuperação da devedorll.

Art. 10 - As propostas e os planos de recuperação oferecidos serão submetidos à
aprovação da Assembléia de Credores, e simultaneamente, ao devedor.
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Art. 11 - Requerida a recuperação por um credor, ou proposta por outro
legitimado, caso a Assembléia de Credores não esteja reunida, o serventuário enviará,
imediatamente, ao órgio oficial, edital convocando-a para reunir-se no sétimo dia subsequente à
publicação. .

§ 1° - Se a Assembléia de C(edores aprovar a proposta de recuperação, apreciará
em segl'ida o plano proposto, aprovando-o, emendando-o ou elegendo comissão'para 'elaborar,
quer emendas, quer plano substitutivo, ou ainda para elaborar plano, se não houver sido oferecido
com a proposta.

Art. 12 - Praticados os atos previstos no parágrafo anterior, a Assembléia de Credores:

a) convocará nova reunião, para apreciação do plano proposto, para o 14° (décirno-quarto)
dia subsequente à intimação dos interessados;

b) entregará ao Serventuário cópias para o devedor, que será intimado a manifestar-se nos
autos da recuperação.

Parágrafo único - as intimações serão enviadas pelo Serventuário ao órgão oficiJll
no dia seguinte ao da convocação.

Art. 13 - Aos legitimados a que se refere o artigo 7°, será facultado participar da
Assembléia de Crédores que apreciará a proposta de recuperação e respectivo plano, bem como
manifestarem sobre eles.

§ 1° - A participação dos empregados se fará por advogado que exiba procuração
da maioria deles.

§ 2° - O reconhecimento das firmas nessas procurações será gratuito.

Art. 14 - O consenso entre o devedor e a Assembléia, acolhendo proposta de recuperação e
respectivo plano, será submetid ao Juiz, que o julgará por sentença.

Parágrafo único - No julgamento da proposta, o Juiz considerará os requisitos do artigo 6°
e o consenso formado.

Art. 15 - Recusada, pela Assembléia, pelo devedor ou pelo Juiz, proposta de recuperação,
só poderio renová-la a Assembléia, pela maioria absoluta do valor dos créditos habilitados, ou os
empregados, por quem represente dois terços deles.

§ 1° - Se for recusada segunda propoSta de recuperação, não se admitirá seja reiterada.

§ 2° - Da decisão do Juiz denegando-proposta de recuperação, cabe recurso de agravo de
instrumento.

TÍTULom

Da Concordata

CAPÍTULO 1
Normas Gerais

Art. 16 - O foro da concordata é:

I - o domicílio da pessoa fisica;

n - a sede do devedor pessoa jurica ou da firma individual.

Art. 17 - Desde o ajuizamento do pedido de concordata, e independente de participação
na Assembléia de Credores, qualquer credor poderá representar ao Juiz opondo-se à concessão
da concordata e propondo a declaração de falência do devedor, se: ...

I - não atendidas as exigências dos artigos 28, 29, 30 e 32 desta lei;
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II - houver sacrifício dos credores maior do que aquele que decorreria da
liquidação, na falência, ou impossibilidade evidente, quer, de ser cumprida a concordata, qu~,

com ressalva dos §§ 3° e 4° do Art. 8°, de ser a empresa recuperada.

m - forem inexatas as informações prestadas pelo devedor, na inicial, ou na
documentação apresentada;

IV • caracterizado qualquer ato de fraude ou má-fé, ou fato tipificado como crime,
praticado em detrimento dos interesses da massa ou de qualquer credor.

Art. 18 - Oferecida a representação de que trata o artigo anterior e autuada em separado,
sem suspensão do feito principal, o Juiz mandará intimar o devedor para, emq uarenta e oito
horas, apresentar contestação, indicando as provas de suas alegações.

§ 1° - Findo o prazo estaIlelecido neste artigo, os autos serão imediatamente
conclusos ao Juiz, que, em três dias, profei'lrá despacho, deferindo, se for o caso, as provas que
entender necessárias e designando audiência- de julgamento, a ser realizada nos sete dias seguintes,
que não poderão ser ultrapassados.

Art. 19 - O despacho qúe 'ní'anda processar a concordata determina o vencimento
antecipado de todos os créditos sujeitos aos seus efeitos.

Art. 20 - O pedido de concordata não resolve os contratos bilaterias, que continuam
sujeitos às normas do direito comum.

Art. 21 - Cabe na concordata pedido de restituição, nos termos do Capitulo VII. ao Título
v.

Art. 22 - A concordata concedida obriga a todos os credores, admitidos ou não ao
passivo, não se sujeitando aos seus efeitos apenas os créditos trabalhistas e os credores com
direitos reais de garantia, nos limites de suas garantias.

§ 1° - Se o concordatário recusar o cumprimento da concordata a credor SUjeito
aos seus efeitos, que não se habilitou, pode este acionar o devedor, pela ação que couber ,ao seu
titulo, para haver iinportância total da percentagem da concordata. .

§ 2° - O credor excluido, mas cujo crédito tenha sido reconhecido pelo
concordatário, pode exigir deste o pagamento da percentagem da concordata, depois de terem
sido pagos todos os credores habilitados.

Art. 23 - A concordata não produz novação, não desanera coobrigado com o devedor,
nem fiador deste, ou responsável por via de regresso.

Art. 24 - Durante o processo da concordata o devedor conservará a administração dos
seus bens. Contudo, enquanto a concordata não for por sentença julgada cumprida, o devedor
não poderá, sem prévia autorização do Juiz, 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.

§ 1° - Os atos praticados pelo concordatário, com violação deste artigo, são
ineficazes relativamente á massa, no caso de~rescisão da concordata.

§ 2° - Havendo comprovada--necessidade, ou evidente utilidade, o Juiz, depois de
ouvida a administração da massa, poderá autorizar a alienação de imóveis ou a constituição de
garantias reais.

. Art. 2S - O concordatário fica obrigado, sob pena de sequestro, a consentir que os
credores, por si ou por prepostos ou mandatários, examinem seus instrumentos de escíituração e
demais documentos negociais, nos prazos e pela forma que forem estabelecidos pelo Juiz.

Parágrafo único - Os credores, por sua vez, são obrigados a fornecer ao Juiz ou a
qualquer credor que o requeira, informações precisas, e a exibir os documentos necessários e os
seus instlUI""'ntos ,de est;ritu~..ção, na parte relativa aos negócios que tiverem com o devedor.

Art. 26 - O termo inicial do prazo para cumprimento da concordata é a data' de
ajuizamento do pedido.
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Parágrafo único - O devedor, sob pena de decretação da falência, deverá:

Dezembro de 1999

I - ~eposittlr, emjuízo, as quantias correspondentes às prestações que se vencerem
antes do despacho que conceder a concordata, até o dia imediato ao dos respectivos vencimentos,
se a concordata for a prazo; se à vista, as quantias correspondentes à percentagem devida aos
credores serão depositadas dentro dos trinta dias, seguintes à data de ajuízamento do pedido;

11 - pagar as custas e despesas do processo dentro dos trinta dias seguintes à data
em que for proferido o despacho de concessão da concordata.

Art. 27 - A concordata pode ser rescindida:

I • pelo descumprimento de qualquer obrigação dela decorrente;

11 - pelo pagamento antecipado feito a algum credor, com prejuízo dos demais;

,m- pelo abandono do estabelecimento;

IV - pela venda de bens do aflvo a preço vil;

v . pela negligência ou inaçãõ do concordatário na continuação do seu negócio;

VI - pela incontinência de vida ou despesas evidentemente supérfluas ou
desordenadas do concordatário;

VII - pela condenação do concOrdatário, ou dos contr0ladores, administradores,
gerentes ou liquidantes da sociedade em concordata, por crime praticado em detrimento dos
interesses da massa ou de qualquer credor." " ,- ,

§ 1° - A falência ou a rescisão da concordata de sociedade em que houver sócio
solidário, importa a rescisão da concordata deste com os seus credores particulares.

§ 2° - A falência do sócio ou a rescisão da sua concordata importa a rescisão da
concordata da sociedade.

Art. 28 - Pode requerer a rescisão da concordata qualquer credor admitido e sujeito aoJ
seus efeitos. '

§ 1°- Autuado em separado o pedido de rescisão, 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 sentença.

§ 2° - Se o pedido se fundar no inciso I do artigo anterior, o concordatário pode
elidí-lo efetuando o pagamento ou cumprindo a obrigação; nos casos dos incisos 11 a VI e do § 2°
do artigo anterior, pode evitar a rescisão depositando em juízo todas as prestações vencidas e
vincendas e cumprindo as demais obrigações assumidas.

§ 3° - Na sentença que rescindir a concordata o Juíz decretará a liquidação do
ativo do devedor.

Art. 29 - Os credores anteriores à concordata, independentemente de nova dec1aração,
concorrerão à liquidação pela importância total dos créditos verificados, deduzidas as cotas que
tiverem recebido na concordata.

§ 1° • Se o concordatário houver Pl!80 a uns percentual maior do que a outros,
aqueles terão de reJti,tuir o excesso à massa, se esta não preferir completar o pagamento aos
outros, igualando todos. .

§ 2° • Aos titulares de crédítos ulteriores à concordata, é lícito colocar à dísposição
dos credores anteriores quantia necessária ao pagamento de seus crédítos, para os excluir do
feito.

§ 3° - A rescisão não libera as garantias, pessoais ou reais, que, porventura,
o cumprimento da concordata, mas por elas somenle se pagarão os credores
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Art. 30 - Os titulares de créditos ulteriores à concordata, enquanto esta não for julgada
cumprida, estão sujeitos, para requerer a falência do concordatário, ao juízo da concordata, onde
o pedido será processado em apartado.

Art. 31 - Pagos os credores e cumpridas as as outras obrigações assumidas pelo
concordatário, deve este requerer ao Juiz seja julgada cumprida a concordata, instruindo o seu
requerimento com a respectivas provas.

§ l° - O juiz mandará tornar público o requerimento, por edital, no órgão oficial e
em outro jornal de grande circulação, marcando o prazo de catorze dias para reclamações 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 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.

§ 4° - A sentença que julgar cumprida a concordata declarará a extinção das
responsabilidades de devedor e será publicada por edital.

CAPÍTULO II
Do Processamento da Concordata

Art. 32 - O ajuizamento da concordata deve visar, em regra, à recuperação da empresa.

§ }O _ Ressalvadas as disposições dos parágrafos 2° e 3° deste Artigo, e observadas as dos
artigos 4°, SO e 6° e seus parágrafos, a inicial será instruída por esboço, no minimo, de um plano
visando à recuperação da empresa, incluídas'hecessariamente, quando se tratar de sociedade:

a) manifestação ou manifestações dos administradores da devedora quanto à conveniência
de serem todos eles ou alguns mantidos à frente dela e de ser ou não facultada aos que compõem
o bloco de controle a manutenção de suas posições;

b) manifestação ou manifestações dos que compõem o bloco de controle, a partir da
comunicação que lhes será feita dos textos referidos na alinea anterior.

§ 2° - Se entender desnecessária a aplicação de um plano de recuperação, o
devedor que não for micro ou pequena empresa, deverá apresentar, com a inicial, suas razões,
demonstrando encontrar-se em situação especial.
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§ 3° - Quando se tratar de micro ou pequena empresa que não comprove satisfazer
exigências do § }O do art. 4°, ou em situações especiais, pode o Juiz deferir concordata visando ãO
mero saneamento econômico-financeiro da empresa.

§ 4° Instruirão também a petição inicial:

a) em se tratando de sociedade, os atos constitutivos e alterações ulteriores, evidenciando o
teor vigente do estatuto ou contrato social;

b) prova de inscrição no registro próprio;

c) prova de formalização regular de seus instrumentos de registro contábil;

d) prova de atividade regular, no minimo por dois anos;

e) as demonstrações financeiras obrigatórias por lei para a empresa, na data do
úlIimo balanço, assim como iguais demonstrações levantadas especialmente para a concordata, se
existirem;

f) lista nominativa, à data do pedido de concordata, de todos os credores sujeitos aos
eleitos dela, com o domicilio e a residência de cada credor, a natureza e o valor atualizado do
~to, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos, a indicação dos
resistros contábeis de cada transação pendente e o regime contratual de atualização dos débitos,
quando existir; -
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g) lista nominativa, à data do pedido de concordata, de todos os credores não sujeitos aos
e&itos dela, com as informações e os esclarecimentos da alínea anterior;

§ 5°'- Até a data estabelecida no § 1° do art. 21, a conclusão dos autos ao Juiz, deverá o
devedor oferecer os demonstrativos levantados para a data da distribuição da concordata.

Art. 33 - Cumpre ao devedor, para que possa ser deferida a con~rdata:

I - visar à recuperação da empresa ou, quer por suas dimensões, quer por encontrar-se em
situaçio especial, justificar a suspensão de pagamentos, para saneamento de sua posição
econômico-financeira;

11 - possuir ativo cujo valor corresponda a mais de 50"10 (cinquenta por cento) do seu
passivo quirogratãrio; na apuração desse ativo, o valor dos bens que constituam objeto de
garantia será computado tão somente pelo que exceder da importância dos créditos garantidos; ~

m. não~ falido ou, se o foi, estarem declaradas extintas as suas responsabilidades;.

IV - não haver impetrado, nos últimos cinco anos, nem ter em curso concordata;

v - não ter sido condenado por crime falimentar, furto, roubo, apropriaçio indébita,
estelionato e outras fraudes, tráfico de drogas, concorrência desleal, falsidade, peculato,
contrabando, crime contra o privilégio de invenção ou marcas de indústria e comércio, crime
contra a economia popular ou o sistema financeiro nacional.

VI - não haver contraído, nos 60 dias anteriores ao pedido da concordata, dívida
marcantemente maiores do que a média atualizada dos doze meses anteriores.

Art. 34 - O devedor, na petição inicial da concordata, apresentada em duas vias, oferecerá
aos credores quirogratãrios, por saldo de seus créditos, o pagamento em moeda corrente
nacional, com o seu valor atualizado na data de sua entrega efetiva, de:

I - 60"10 (sessenta por cento), se for à vista;

11 - 70% (setenta por cento), 80"10 (ofienta por cento), 90"10 (noventa por cento) ou 100"10
(cem por cento), se o prazo, respectivament~, for de seis, doze, dezoito, .ou vinte e quatro meses,
devendo ser pagos, pelo menos, dois quintos-no primeiro ano, nas duas últimas hipóteses.

§ 1° - Os prazos se contarão do deferimento da concordata, obrigado o concordatário ao
depósito do valor de cada uma das parcelas na data estipulada.

.§ 2° - Aos pagamentos das parcelas do percentual oferecido, o devedor estará obrigado a
acrescentar, nas mesms datas, o pagamento, sobre o valor do principal atualizado:

a) dos juros contratuais ou, se não existirem, aos de lei.

b) dos juros moratórios, da data do vencimento da obrigação à data do pagamento.

c) da pena contratual, quando tiver havido inadimplemento ou mora anterior ao
pedido da concordata;

Art. 35 - A pequena e a microempresa, assim qualificadas nos termos da legislaçio própl'Í!>.
e quem exercer individualmente a atividade empresarial, desde que os respectivos passivos sejam
de pequeno valor, poderão ser dispensados: pelo Juiz, do cumprimento do disposto nas alíneas
"c", "d", e "e" do § 4° e § 5° do artigo 28.

Art. 36 - Com a petição inicial, o devedor apresentará os instrumentos de escrituração
obrigatórios, que serão encerrados pelo serventuário, em termos assinados pelo Juiz.

§ 1° - O serventuário certificará nos autos a formalidade de encerramento dos instrumentos
de escrituração, os quais ficarão depositados em cartório para serem entregues à administração do
devedor, se deferida a concordata.

§ 2° - No mesmo ato, o devedor depositará em mãos do serventuário, mediante recibo, a
quantia necessária às despesas até a publicação do edital a que se refere o artigo 34,1.
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§ 3°,_ Efetuado o pagamento da publicação do edital, assim como das despesas de porte
das comunicações aos credores, o serventuário depositará o saldo em conta à disposiçlo do juízo
da concordata.

§ 4° - O serventuário certificará nos autos o nome do funcionário do Cartório autorizado a
manusear, sob responsabilidade do Serventuário, os instrumentos de escrituração, aos quais terIo
acesso os advogados dos credores, os contadores por eles indicados e os peritos nomeados ou
aprovados pelo Juiz, sempre com a presençêdo funcionário ou do próprio serventuário.

Art. 37 - NIo atendida exigência ou condição dos artigos 28 a 32, ou caracterizada
inequivocamente fraude ou dolo no pedido, qualquer credor, antes mesmo da Assembléia de
Credores, ou em qualquer outro momento, poderá solicitar ao Juiz que decrete a liquidação do
ativo do devedor.

Parágrafo único - O Serventuário deverá propor ao Juiz a decretação da
liquidação, se houver indicio veemente de fraude ou dolo, ou inobservância de exigência oa.
condição para ajuizamento da Concordata. .

Art. 38 - No dia em que for ajuizado o pedido de concordata, o serventuário expedirá:

I - edital, que será publicado no órgão oficial, noticiando a solicitação da concordata, a
data, hora e local da Assembléia de Credores, reproduzindo as listas nominativas dos credores
com todos os seus dados e convidando para a Assembéia os Credores eventualmente omitidos.

n - intimação, endereçada a cada um dos credores cujo nome e endereço constem das list§l
da alínea "fi do § 4° do artigo 28, para comparecimento à Assembléia de Credores no décimo
quarto dia após o do ajuizamento, com designação de hora e local.

m - intimaÇão, endereçada a cada um dos credores cujo nome e endereço constem das
listas da alínea "g" do § 4° do Artigo 28 para que ofereçam, até a abertura da Assembléia de
Credores, declaraçio e os documentos de seus créditos e de seus privilégios.

§ l° - A publicação do edital suspenderá as ações e execuções contra o devedor, por
créditos sujeitos aos efeitos da concordata, e será válida para a citação de todos os credores e
interessados.

§ 2° - O órgão oficial dará preferência absoluta à publicação desse edital e das demais
publicações previstas nesta lei.

Art. 39 - Cumpridas as providências previstas nos incisos do artigo 45, o
serventuário encaminhará ao representante do Ministério Público um exemplar do Órgão Oficial
que houver publicado as listas de credores, certificando-o nos autos.

Art. 40 - O pedido de concordata da sociedade não produz quaisquer alterações nas
relações dos sócios, ainda que solidários, com os seus credores particulares.

Art. 41 - A Assembléia de Credores será presidida pelo maior credor presente e terá como
vice-presidentes os dois que a ele se seguirêin em grandeza, segundo a lista dos créditos sujeitos
aos efeitos da concordata.

§ 1° - Até o segundo dia da Assembléia, os'credores elegerão dois secretários, tendo cada
credor um voto e servindo como eacrutinador o serventuário, auxiliado pelos vice-presidentes. O
presidente, os vice-presidentes e os secretários comporão a Mesa da Assembléia.

§ 2° - Enquanto não efetivada a eleição prevista no parágrafo anterior, a Assembléia será
secretariada pelo serventuário.

§ 3° - Na Assembléia de Credores, os representantes poderão ser assistidos ou serão
substituídos por advogados, facultada assessoria ao credor, ou a seu advogado, por prepostos
seus.

§ 4° - Nas deliberações da Assembléia dos Credores, ressalvada a regra do § l°, os vot91
serão tomados segundo a grandeza dos créditos.

Art. 42. À ~mbléia de Credores, em sua reunião inicial, compete:

I - receber as declarações de créditos;
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11 • compará-las com o constante das listas de credores que instruam a inicial ou constem
da escrituração do devedor;

m-examinar a documentação do devedor;

IV - examinar a situação econômico-financeira do devedor;
V • examinar a documentação das declarações de crédito, a que se refere a alfnea "i" do

parágrafo 4° do artigo 28, opinando sobre elas, devendo, por votos significando mais da metade
do valor dos créditos sujeitos aos efeitos da concordata representados na Assembléia, recomendar
seu acolhimento, sua recusa, ou realização de pericia, para apuração da legitimidade e do valor
dos créditos;

. VI - verificar os créditos a que se refere a alfnea "gOl do parágrafo 4° do artigo 28,
manifestando-se sobre a legitimidade e o val~r desses créditos e dos privilégios pertinentes;

VII - manifestar-se quanto à êoncessão da concordata;

vm· apreciar proposta de recuperação da empresa, se houver.

IX - indicar os nomes de peritos, para as verificações necessárias;

X • propor remuneração do administrador que o Juiz nomear;

Art. 43· As declarações recebidas dos credores, na serventia, até o momento da abertura
de cada sessão, serão encaminhadas à Assembléia de Credores, em duas vias, mediante recibo,
através do serventuário ou de funcionário por ele indicado.

§ 1° - A primeira via será documentada com os títulos representativos ou demonstrativos
do crédito ou com sua fiel reprodução autenticada.

§ 2° - O presidente da Assembléia receberá do Serventuário as declarações, devidamente
autuadas e numeradas, com anotação, na capa dos autos de cada declaração, do valor do crédito
declarado.

Art. 44 - Ao iniciar-se a Assembléia, na primeira sessão, o presidente:

I - submeteiá aos credores propostas de tempo de duração da sessão;

11 • encarregará credores:

a) de comparação entre as declarações de crédito autuadas e as informações
correspondentes constantes das listas que integram o pedido de concordata;

b) de exame das declarações de crédito e de elaboração de proposta à Assembléia, para
cada um deles, ou no sentido de seu acolhimento, ou de sua recusa, ou de realização de pericia.

Parágrafo único - Se for verificada divergência entre o valor ou caraeteristicas do crédito
declarado e os constantes das listas de crédito que instruirem a inicial, o crédito será submetido a
pencia, condenando-se nás custas da sucumbência o responsável pela informação incorreta.

Art. 4S - A reunião inicial da Assembléia de Credores, convocada por edital,
durará no núnimo dois dias, nos horários que a própria Assembléia fixar, podendo prosseguir em
outras datas por ela designadas.

§ l° - São vedados intervalos supenores a três dias, entre as datas das reuniões da
Assembléia.

§ 2° - Se não houvel csUoço de plano acompanhando a inicial, ou se o meamo for
recusado, a Mesa poderá nonear comissão de credores para formular esboço e apresentá-lo, no
prazo de sete dias, com designação, desde logo, do local li hora em que outros sete dias depois
voltará a reunir-se a fim de apreciá-lo, aprimorá-lo e complementá-lo. .

Art. 46 - Cumpridas as tarefas previstas no artigo 26 e seus parágrafos, os autos da
concordata e das declarações de créditos, com as provisões de Assembléia, serão encaminhados
ao representante do Ministério Público, que em cinco dias poderá manifestar-se sobre proposições
da Assembléia.
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§ 1° - No dia seguinte ao ténnino do prazo deste artigo, com a manifestação do
Ministério Público ou sem ela, os autos principais e os de todas as declarações de créditos
entregues ao serventuário até essa data serão conclusos ao Juiz, que apreciará, em dez dias, o
pedido de concordata, concedendo-a, ou decretando a liquidação do ativo do devedor, ou ainc!!l
proferindo despacho ordenador que decidirá das proposições da Assembléia de Credores, uma a
uma.

§ 2° - Se o Juiz decretar a liquidação do ativo, cabe agravo de instrumento.

§ 3° - Do despacho ordenador, cabe, igualmente, agravo de instrumento.

Art. 47 - Se o Juiz determinar providência para o ordenamento de manifestação da
Assembléia de Credores, designará data, hora e local para que a Assembléia de Credores volte a
reunir-se e, observada a grandeza dos créditos acolhidos, proceda a novas votações, nos pontos
que o Juiz indicar.

Parágrafo único - A nova reunião terá lugar dentro de quatorze dias, no máximo, contados
do despacho ordenador, sendo dever do serventuário encaminhar esse despacho ao órgão oficial,
no dia seguinte àquele em que for prolatado, para intimação dos credores e do Ministério Público.

Art. 48 - Facultada manifestação, em três dias, do Ministério Público e de qualquer credor,
iria em seguida os autos, com a ata e os documentos da reunião da Assembléia, ao Juiz, que, em
dez dias, decidirá de todas as divergências registradas nas atas da Assembléia de Credores,
podendo acolher créditos declarados, recu~-Ios, ou ainda determinar a realização de perícia,
quando entender necessária à verficação do crédito, nomeando nesse caso perito para cada
crédito que entenda reclamar perícia, dentre õs indicados pela Assembléia.

§ 1° - Todas as perícias se ,-eali7.arão no prazo de três dias das intimações dos
peritos, que o Serventuário remeterá em 24 horas ao Órgão oficial;

§ 2° - O Serventuário fará reiterar por telefone, ou, se houver, por fax-símile, a
intimação, certificando-o nos autos;

§ 3° - Para a realização das perícias, quando necessária, o Juiz nomeará especialistas
escolhidos dentre os indicados nas listas apresentadas pela Mesa da Assembléia.

Art. 49 - Em vinte e quatro horas contadas da entrega do último laudo pericial em
cartório, o Serventuário encaminhará ao órgão oficial a convocação da Assembléia de Credores,
que terá lugar no décimo quarto dia, contado esse prazo a partir da data da publicação, para
manifestação sobre os laudos e os créditos objeto delas.

Parágrafo único - No mesmo prazo poderão manifestar-se o devedor e qualqu~

dos credores e o Ministério Público.

Art. 50 - Após manifestação dos interessados, o Serventuário fará os autos
conclusos ao Juiz, "que decidirá dos créditos objeto da perícia.

Parágrafo Único - A nomeação de perito contábil, nos processos regido. por eata lei,
recairá, obrigatoriamente, em contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e
incluído em lista que a Federação do Comércio de cada Estado da Uniio ou do Dlatrlto Federal
encaminhará ao Tribunal de Justiça respectivo.

Art. SI - Na sentença que conceder a concordata, o Juiz nomeará aclminilCrldor
para a devedora, mantendo ou não na administração, em conjunto com o adminiItrador lIODIIIdo.
todos ou alguns de seus dirigentes. .

§ 1° - O administrador da devedora será nomeado dentre os que integrem quadros de
administradores com título universitário ou de advogados, devendo ter experiência do ramo e
satisfazer as exigências a que estejam sujeitos os administradores de instituições financeiras.

§ 2° Nio poderá ser nomeado administrador da devedora aquele que for sócio, empregado,
amigo intimo ou parente, até 3° r' :lo rlevedor, de credor, de sócio ou administrador da
sociedade devedora ou credora.

Art. 52 - Cabe ao administrador nomeado pelo Juiz:
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I - promover e manter contato com os demais administradores, com o bloco de controle e
,com a Mesa da Assembléiade Credores, procurando entendimento harmonioso;

n -defender o patrimônio da devedora;

m - buscar as melhores soluções comerciais;

IV - cumprir tarefas especificas que lhe~am determinadas pelo Juiz;

V - agir com lealdade e diligência,' subordinado à orientação da Mesa e em, estrita
obediência às decisões do Juiz. .

Parágrafo único - As divergências entre o administrador nomeado pelo Juiz e outro
administrador ou interessado serão decididas pelo Juiz, autuando-se em separado o incidenteJl-
sem suspensão do processo da concordata. '

Art. 53 - O administrador nomeado fará jus à remuneração arbitrada pelo Juiz por
proposta da Mesa'da Assembléia de Credores. '

Art. 54 - Concedida a concordata, a Meaa da Assembléia de Credores se
manifestará sobre:

f- a estrutura organizacional da empresa e seu procedimento operacional;

n - prosseguimento ou interrupção das diferentes 1inhas de atividade da empresa, ou de
qualquer delas em especial;

m-o esboço de plano que recomende para a recuperaçlo.

Parágrafo Único - quando não houver manifestaçIo uniforme ~os administradores,
ou manifestaçio uniforme dos que compõem o bloco de controle (letras "a" e "b" do § 1° do
Artigo ~8), manifestar-se-á também a Assembléia de Credores sobre a conveniancia de:

a) manutenção ou alteraçlo do bloco~e controle;

b) manutenção ou substituição dos adfuinistradores ou de administrados da empreu;

Art. 55 - Até integral cumprimento da concordata, em tàce de l11IIÚftlItIÇIO da
Assembléia, do administrador nomeado, ou de outro administrador, poderi 'o Juiz,~ em

~ sete dias" o devedor, os demais interessados e or~e ,do Minist*lo P\:lbucO; determinar,
por sentença, a imediata liquidaçlo do ativo da empresa ou ordenar se aguardem o. demIiI atos
do~~roda~~ata. .

Parágrafo Único - Será decretada a liquidação se O' concordat6rio alo" efetuar
pontual e integralmente dep6sito de cada uma das parcelas estipuladas, nos termos do anlao 30,
seus incisos e parágrafos.

Art. 56 - Se o Juiz decretar a liquidação do ativo do devedor, a sentença fixad termo lep1
para as obrigações do devedor e convocará a Assembléia de Credores a reunir-se, em Bete diu,
para dar inicio ao processo de liquidação.

Art. 57 - Da sentença cabe agravo de instrumento.

TÍTULo IV
Da Falência

Capítulo I
DaC~~daFalência

Art. 58 - Considera-se falido o empresário que, sem relevante razão de direito, não
paga no vencimento obrigação líquida.

Art. 59 - São liquidas:

I - a obrigação nascida de título que legitime a execução;
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II - a obrigação provada por conta extraída dos instrumentos de escrituraçio do
devedor e verificada judicialmente, na fonna prevista no artigo seguinte.

Parágrafo Único - Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os
créditos que não se possam na mesma reclll!I1!U".

Art. 60 • A verificação nos inStrumentos de escrituração do devedor será requerida
?do credor ao Juiz competente para declarar a falência, funcionando dois peritos nomeados pelo
JIiIz:

§ 1° - O devedor será citado para, em dia e hora marcados, exibir suas escrituraçlo
em juízo, na fonna da lei.

§ 2° - A recusa de exibição ou a irregularidade nos instrumentos de escrituraçIÕ
provam contra o devedor, salvo sua destruição ou perda em virtude de força maior.

§ 3° - Os peritos apresentarão o laudo dentro de três dias e, julgado por sentença o
exame, os respectivos autos serão entregues ao requerente, independentemente de traslado, não
cabendo da sentença recurso algum.

§ 4° - Apurado débito, as contas assim verificadas são consideradas vencidas desde
a data da sentença que julgou o exame e independem de protesto.

Art. 61 - Caracteriza-se, também, a falência, se o devedor:
I - descumpre concordata;

II - executado, não paga, não deposita a importância, ou não nomeia bens à
penhora, dentro do prazo legal;

m - procede a liquidação precipitada, ou lança mão de meios ruinosos ou
fraudulentos para realizar pagamento;

IV - realiza ou, por atos inequivocos, tenta realizar, com o fito de retardar
pagamentos ou fraudar credores, negócio 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;

VI - dá garantia real a algum credor sem :ficar com bens livres e desembaraçados
equivalentes às suas dividas; ou tenta essa prática, revelada a intenção por atos inequívocos;

VII - ausenta-se sem deixar";epresentante para administrar o negócio, habilitado
com recursos suficientes para pagar os credÕres; abandona o estabelecimento; oculta-se ou tenta
ocultar-se, deixando furtivamente o seu domicílio;

VIII - exporta, irregulamrmente, bens dados em garantia a credores;
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credores;
IX - pratica, ou tenta praticai: (lualquer outr.> ato fraudulento ou prejudicial aos

x -apresenta passivo comprovada e acentuadamente superior ao ativo.

~ 1°- Os atos enumerados neste artigo consideram-se praticados pelas sociedadea,
quando provenientes de seus controladorea, administradores, gerentes ou liquidantes.

§ 2° - Na hipótese do inciso I deste Artigo, o Juiz decretará a liquidação do falido.

Art. 62 - Pode ser decretada a falência:

I - do espólio do devedor empresário;

II -.do menor empresário;

m-dos que, embora expressamente proibidos, exerçam atividade empresarial.
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Art. 63 - A falência não será declarada, se for provado:

I . pagamento integral da dívida;

II - novação, após o pedido da falência;
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m- pagamento efetuado, antes do pedido de falência, de parcela da dívida exigida;

N - depósito judicial oportunamente feito, do montante do principal e acessórios
de obrigação líquida.

Art. 64 - A falência também não será declarada, se for provada:

I - fàlsidade do titulo da obri~ção;

II - prescrição;

m-nulidade da obrigação ou do titulo respectivo;

N - concordata re~ar em curso;
V - cessação do exercicio da atividade empresarial há mais de dois anos, provada

por documento hábil do registro competente, salvo exercicio posterior ao registro;

VI - extinção da obrigação ou suspensão do'dever de cumpri-Ia.

§ 1° - Se requerida com fundamento em protesto promovido por terceiro, a
falência não será declarada, desde que caiba, contra o autor do protesto, qualquer das defesas
deste artigo ou do anterior.

§ 2° - Não será declarada a falência da pessoa jurídica extinta, do espólio depois de
um ano da morte do devedor e do patrimônio personalizado liquidado.

Art. 65 - A falência da sociedade acarreta, de pleno direito, a dos sócios solidários,
assim como a dos comanditários que dêem os seus nomes à sociedade oU,hajam inequivocamente
assumido sua gerência,

§ 1° - A falência alcança os espólios dos sócios falecidos há menos de um ano e os
que, até dois antas antes, se tenham retirado da sociedade, na medida das dívidas existentes ao
tempo da retirada, mesmo que os credores hajam expressamente consentido ou tenham novado
obrigação.

§ 2° - Aos sócios referidos no parágrafo anterior é facultado depositar a
importância das dívidas pelas quais respondem, a fim de se eximirem da falência, assegurado o
direito de regresso contra os demais sócios.

§ 3° - Na sociedade em conta de participação somente o sócio ostensivo e sócio
gerente podem ser declarados falidos.

Art. 66 - Será apurada, .!lo JUIZO da falência, pelo rito sumaríssimo, a
responsabilidade, estabelecida em lei, dos administradores e controladores das sociedades
anônimas e das sociedades por cotas de reSPonsabilidade limitada, a dos sócios comanditários,
bem como a do sócio oculto.

Parágrafo único - O Juiz, a requerimento da administração da massa, pode ordenar
o sequestro de bens, facultado ao devedor demonstrar que os bens sequestrados excedem do
necessário à efetivação da sua responsabilidade, hipótese em que o Juiz liberará os bens
exA:edentes.

CAPÍTULo II
Da Declaração Judicial da FI1Inc1a

Art. 67 É competente para declarar a fallncla o 1u1z em cujljurildiçlo:
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. a) o devedor pessoa juridica, tem sede, ou seu principal estabelecimento;

b) o devedor pessoa fisica, tem domicilio, ou seu principal estabelecimento.

§ }O _ A declaração da falência da empresa domiciliada no exterior compete ao Juiz
da comarca onde tenha ela filial.

§ 2° - A falência de ambulante ou de empresário de espetáculos públicos pode ser
declarada pelo Juiz da Comarca onde seja encontrado.

§ 3° - O juízo da falência é universal, indivisível e competente para todas as ações e
reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida as quais serão processadas Da forma
determinada nesta lei.

§ 4° - Quanto esta lei prescrever forma especial, obedecerio a ela os feitos
referidos no parágrafo anterior.

Art. 68 - O empresário 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 - balanço do ativo e passivo "fom a indicação e a avaliação aproximada de todos
os seus bens;

n - a relação nominal dos credores, com a indicação do domicilio de cada um,
assinalando o valor e a natureza de cada crédito;

m- tratando-se de pessoa jurídica, os atos constitutivos e suas alterações, ou a
indicação de todos os sócios e administradores, suas qualificações e domicilios, quando klouver
sociedade de fato. '

§ }O _ O disposto neste artigo se aplica às sociedades de 'fat

§ 2° - O requerimento da pessoa jurídica será ajuizado por seus repreBeDtantes
legais e pelos sócios que se acharem concordes.

§ 3° - POderão opor-se à declaração da falência e usar dos recursos admitidos nesta
lei os sócios que diviJjam da deliberação.

§ 4° - O devedor apresentará, com o requerimento, os seus instrumentos de
escrituração obrigatórios, os quais permanecerão em cartório. '

§ 5° - No seu despacho, o Juiz mencionará a hora em que recebeu o requerimento
e, no mesmo ato, assinará os termos de enceramento dos instrumentos de escrituração
obrigatórios.

Art. 69 - A falência pode, também, ser requerida:

I - pelo administrador do patrimônio personalizado, no caso do Artigo 170, VI;

n - pelo cônjuge sobrevivente, pelos herdeiros do devedor ou pelo inventariante,
quando se tratar de espólio;

m-pelo sócio, ainda que comanditário, provando o contrato, e pelo acionista da
sociedade por ações, apresentando os seus títulos;

IV - pelo credor, exibindo título do seu crédito, ainda que não vencido,
observadas, conforme o caso, as seguintes condições:

a) o credor empresário, com Qomicilio no Brasil, provando a sua qualidade;
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b) o credor com garantia rear, se renunciar a ela ou, qUerendo m~tê-Ia, se estiver
demonstrado que os bens são insuficientes para a solução do seu crédito, admitindo-se prova por
exame pericial, na forma da lei processual, em processo preparatório anterior ao pedido de
falência.;
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c) o credor que não tiver domicilio no Brasil, se prestar caução àS custas e ao
pagamento da indenização de que trata o Art. 77;
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terceiro.
d) qualquer credor, fundando-se em protesto de titulos, ainda que extraído por

Art. 70 - O pedido de falência dependerá de protesto regUlar do titulo executivo
extrajudicial que fundamente o pedido, feito com base no Art. 54 ou de notificação judicial ou
extrajudicial do devedor.

§ 1° - O protesto pode ser promovido a qualquer tempo depois do vencimento cfa"
obrigação. O respectivo instrumento, expedido dentro de três dias úteis, conterá:

a) 'data, transcrição, por extrato, do título, com as principais declarações nele
inseridas, pela ordem respectíva;:

b) certidão da intimação do devedor para pagar;

c) resposta dada ou a declaração da falta de resposta;

d) 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 publicado
em órgão da imprensa;

e) assinatura do oficial do protesto e, se possível, a do portador.

§ 2° - O registro do protesto, no cartório respectivo, pode ser examinado
gratuitamente e dar-se-ão as certidões que forem solicitadas.

§ 3° - Quando promovida su~o de protesto de título executivo, pelo sacado, é
hábil para o requerimento da falência do sâcador-endossante e de seus avalistas, a certidão do
título que deverá ser expedida pelo cartório êle protestos.

Art. 71 • Para requerer a falência do devedor com fundamento no Art. 54, as
pessoas mencionadas no Art. 65 devem instruir o pedido com a prova da sua qualidade e com a
certidão do protesto ou notificação que caracterize a impontualidade do devedor, ou da sentença
de que trata o § 4° do Art. 56. .;.

§ 1° - Deferindo a petição, o Juiz mandará citar o devedor para, dentro de vinte e
quatro horas, apresentar defesa.

§ 2° - Feita a citação, será o requerimento apresentado ao serventuário, que
certificará, imediatamente, a hora da sua entrada, de que se conta o referido prazo. Se o devedor
não for encontrado, far-se-á a citação por edital, com prazo de três dias úteis para defesa.

§ 3° - Pode qualquer sócio opor-se à declaração da falência, no mesmo prazo.

§ 4° - Findo o prazo, ainda que à revelia do devedor, o serventuário o certmcará-;
fará os autos conclusos ao Juiz para sentença.

Art. 72 - Citado, poderá o devedor, dentro do prazo para defesa, depOsitar o valor
integral do crédito reclamado, atualizado até a data do depósito, com seus acessórios, para
discussão da sua exigibilidade ou de seu montante, visando a elidir a falência.

Art. 73 - Feito o depósito ou alegada matéria relevante, a falência não pode ser
declarada.

§ 1° - Não havendo prova a realizar, o Juiz proferirá sentença.

§ 2° - Se for alegada Iúpótese do Art. 59, ou do Art. 60, ou outra matéria
relevante, o Juiz facultará, em sete dias, oferecimento de prova, com intimação das partes. ,Findo
esse prazo, serio os autos imediatamente conclusos para sentença.
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§ 3° - Se o juiz verificar a improcedência das alegações do devedor, ordenará na
sentença, em favor do requerente da falência, o levantamento da quantia depositada, ou da
parcela que tiver sido reconhecida como legi~entedevida,

§ 4° - Da sentença que denegjr a falência cabe apelação. Daquela que a declarar,
cabe agravo de instrumento.

§ 5° - Pode qualquer sócio agravar da sentença que declarar a falência, nos termos
do parágrafo anterior, processando-se em conjunto os diferentes agravos.

§ 6° - Durante o processo, o Juiz, de oficio ou a requerimento do credor, na falta
de depósito ou no caso de insuficiência, poderá ordenar o sequestro dos instrumentos de
escrituração, da correspondência, de direitos, títulos ou bens do devedor e de sócios solidários, e
proibir qualquer alienação destes, publicando-se o despacho, por edital, no órgão oficial. Os bens
e os instrumentos de escrituração ficarão sob a guarda de depositário nomeado pelo Juiz,
podendo a nomeação recair no próprio credor requerente.

§ 7" - As medidas previstas no parágrafo anterior e seus efeitos cessarão por força
da sentença que denegar a falência.

Art. 74 - Para a falência ser declarada nos casos do Artigo 57, o requerente
especificará na petição os fatos que a caracterizam, juntando as provas que tiver e indicando as
que pretenda produzir.

§ 1° - O devedor será citado para defender-se, devendo apresentar em cartório, no
prazo de vinte e quatro horas, sua defesa, instruindo-a com as provas que tiver e indicando outras
que entenda necessárias.

§ 2° - Se o devedor não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de três
dias úteis.

§ 3° - Oferecida a defesa, ou em caso de revelia, o Juiz proferirá sentença,
facultando antes às partes, se houver alegação relevante, produção de prova, no prazo de sete
dias,

§ 4° - Aplica-se a este processo o disposto nos parágrafos 4° a 7" do artigo
anterior.

Art. 75 - A sentença que declarar a falência:

I - nomeará administrador traDsitório da massa o requerente ou, a critério do Juiz,
litisconsone admitido no processo;

11 - determinará imediata lacração dos estabelecimentos do falido, o bloqueio de
suas contas correntes e de outros recursos em instituições financeiras e bolsas, bem como dos
cofres em seu nome;

m- conterá o nome do devedor, o lugar do seu domicilio, ou do seu principal
estabelecimento, o ramo de atividade, os nomes dos sócios solidários e os seus domicilios, os
nomes dos que forem, a esse tempo, controladores, administradores, gerentes ou liquidantes; -

IV - indicará a hora da declaração da falência, entendendo-se, em caso de omissão,
que se deu às dezoito horas; .

v - fixará, se possíve~ o termo legal da falência, designando a data em que se
tenha caracterizado esse estado, sem poder retrotraí-Io por mais de sessenta dias, coutados do
primeiro protesto por falta de pagamento ou da notificação judicial ou extrajudicial, ou do
despácho ao requerimento inicial da falência, ou da distribuição do pedido da concordata;

VI - providenciará as diligências convenientes ao interesse 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.

VII - implicará autorização ao serventuário para requisitar força policial nos casos
de bloqueio, lacração e arrecadação.
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§ 1° - A declaração da falência implica obrigação do serventuário de convocar,
imediatamente, a Assembléia de Credores, para reunir-se no prazo de quatorze dias, em hora e
local determinados.

§ 2° - Não fixado na sentença deélaratória o termo legal da falência, ou devendo
ser retificado, em face de prova feita posteriormente, o Juiz deve fixá-lo ou fazer a retificação
antes de determinar a liquidação.

§ 3° - Do provimento que fixar ou retificar o termo legal da falência, cabe agravo
de instruqutto.

Art. 76 - O requerente e o-serventuário promoverão as medidas necessárias ou
convenientes ao bloqueio e laeração previstos nos incisos II e VII do' artigo anterior, certificando
o serventuário, nos autos da falência, as medidas adotadas. .

§ 1° _. O serventuário expedirá precatórias, inclusive por meios eletrônicos e de
telecomunicação, quando disponíveis, para as praças em que houver estabelecimento, movimento
financeiro ou qualquer atividade do falido, certificando-os nos autos. .

§ 2° - Cabe ao falido comunicar ao juízo a existência, em seus estabelecimentos, de
máquinas ou equipamentos cujo funcionamento não se possa interromper sem lhes causar danos,
ou que exijam processo gradativo de desativação, bem como de produtos perecíveis e de outros
em fase de acabamento, ou que se achem prontos.

§ 3'0 • No caso do parágrafo anterior, a lacração será substituída, na medida do
necessário, pela guarda ininterrupta do estabelecimento em que se. sitliarem os produtQS,.
máquinas ou equipamentos referidos, mantidos os serviços necessários.

§ 4° - É facultada a qualquer credor, a empregado, ou ao serventuário a
comunicação prevista no § 2° deste artigo.

, Art. 77 - 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 serventuário ao representante do Ministério Público, aos órgãos
ou entidades de registro do empresário, e, em se tratando de companhias abertas, à Bolsa de
Valores e à Comíssão de Valores Mobiliáirios.

§ 10 _O resumo conterá os elementos da sentença determinados no Art. 71.

§ 2" - No órgão ou entidade de registro competente, no prontuário do empresário,
precedendo as demais anotações, serão lançados sua qualidade de falido, o lugar do seu domicílio,
o juízo e o cartório aos quais foi distribuída a falência.

Art. 78 - A sentença declaratória da falência será, imediatamente, publicada por
edital, providenciando o serventuário para que o seja no órgão oficial.

. § .1° -. O serventuário certificará o cumprimento das diligências previstas l.este
artigo e no antenor, mcorrendo, no caso de falta ou negligência, na pena de suspensão por seis
meses, além de responder pelos prejuízos que ocasionar.

§ 20
- No mesmo dia o serventuário expedirá noticia, dirigida aos jornais de maiOl

circu1ação da comarca.

Art. 79 - Da sentença que declarar a falência cabe agravo de instrumento.

Parágrafo único - Os bens da massa não podem ser alienados na pendência ~
recurso contra decísão declarando a falência ou decretando a liquidação, salvo quando se tratar de
bens perecíveis.

Dezembro de 1999



Dezcmbro dc IlJlJl) DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Sexla-rei ra J 00(1)7

Art. 80 - Cabe apelação, da sentença que não declarar a falência.

Parágrafo Único - A sentença que denegar a declaração de falência não faz coisa
julgada.

Art. 81 - A sentença que denegar a falência condenará o requerente que tiver agido
com dolo a indenizar o requerido, liquidando-se na execução as perdas e danos. Sendo a fal&cia
requerida por mais de uma pessoa, serio solidariamente responsáveis os requerentes.

Parágrafo único - Por ação própria, no juizo ordinário, pode o prejudicado
reclamar a indenização, no caso de culpa do requerente da falência denegada.

Art. 82 - Reformada a sentença declaratória, será tudo restituido ao antigo estado,
ressalvados os direitos dos credores legitimamente 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."73, 11, e divulgado na forma do art. 74.

CAPÍTULom
Dos Efeitos Juridicos da Sentença Declaratória da Falência

Seção I
Dos Efeitos quanto aos Direitos dos Credores

Art. 83 - Ao juizo da falência devem concorrer todos os credores do devedOr
comum, alegando e provando os seus direitos.

Parágrafo único - Não podem ser reclamados na falência:

a) obrigações a tituio gratuito;

b) despesas que os credores individualmente fizerem para tomar parte na faleacia,
salvo custas judiciais em litigio com a massa;

c) penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas.

Art. 84 - As ações ou execuções individuais dos credores, sobre direitos e
interesses relativos à massa falida, ficam suspensas, desde que seja declarada a falência e até o
encerramento dela.

§ 10 - Achando-se os bens em praça antes da declaração da falência, com dia
fixado para arrematação, publicado por editais, far·se-á esta, entrando o produto para a massa. Se
os bens já tiverem sido arrematados ao tempo da declaração da falência, somente eqtrará para a
massa a sobra, depois de pagos o exeqüente e os credores que hajam provado nos autos penhora
anterior à declaração da falência

§ r -Não se compreendem nas disposições deste artigo e terão prosseguimento as
ações ou execuções que, antes da falência, tenham ajuizado:

a) credores por tituios não suieitos a rateio;

b) aqueles que demandarem lluantia iliquida, coisa certa, prestação ou abstençlo
de fato.

§ 30
- Ao credor referido na alínea "b" do parágrafo anterior fica assegurado o

direito de requerer ao Juiz a reserrva das importâncias correspondentes aos créditos por cuja
preferência pugnar, ou dos rateios que lhe possam caber, e, uma vez tornado líquido o seu direito,
será, se for o caso, incluido na falência na classe que lhe for própria.
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Art. 85 - A falência produz o vencimento antecipado de todas as dívidas do falido,
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 à 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 serão atendidas, salvo se as
obrigações nelas eStipuladas se vencerem em virtude da falência.

Art. 86 - Contra a massa não correm juros, ulteriores à quebra, 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 eles responde, exclusivamente, o produto dos bens que
constituam a garantia.

Art. 87 - O credor por obrigação solidária concorrerá pela totalidade do seu
crédito às massas dos respectivos coobrigados falido~ até ser integralmente pago.

§ 1° - O credor comunicará às diferentes massas solidárias o que de alguma delas
recebeu.

§ 2° - O administrador de cada massa solidária registrará os rateios distribuídos e
fará comunicação às demais.

§ 3° - O credor que receber das massas dos coobrigados falidos soma excedente do
seu crédito, fica obrigado a restituir em dobro o excesso, além de pagar perdas de danos.

Art. 88 - As massas dos coobrigados falidos não têm ação regressiva uinas contra
as outras. Se 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 págaram
e àquele que cada uma tinha a seu cargo.

Parágrafo Único - Se os dividendos que couberem ao credor, no conjunto das
massas coobrigadas, excederem da importância total do crédito, o excesso entrará para as massas
na proporção acima referida. Se os coobrigados eram garantes uns dos outros, aquele excesso
pertencerá, conforme a ordem das obrigações, às massas dos coobrigados que tiverem o direito
de ser garantidas.

Art. 89 - Os co-devedores solventes e os fiadores do falido 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. 90 - Aos credores que tenham apresentado declaração de crédito 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 for a bem dos interesses dos credores e da exeçução da presente lei, sendo as
despesas que fizerem indenizadas pela massa, se esta auferir vantagem;

m - examinar, em qualquer tempo, os instrumentos de escrituralo e papéis do
falido e da administração da massa, independentemente de autorização do Juiz.
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.Art. 91 - Encerrada a falênciã; subsiste o direito dos credores de executar o falido
e os devedores solidários pelos saldos dos seus créditos, ressalvadas as hipóteses do Art. 152.

SEÇÃO 11
Dos Efeitos quanto à Pessoa do FRlido ,

Art. 92 - A declaração da falência impõe ao falido as seguintes OhriOAl"lIes:

I - assinar nos autos, desde que tenha notícia da sentença declaratória, termo de
comparecimento, com a indicação do nome, nacionalidade, estado civil e endereço residencial,
devendo ainda declarar, para constar do referido termo:

a) as causas detenninantes da falência, quando pelos credores requerida;

b) o registro da empresa, exibindo a prova;

c) tratando-se de sociedade de pessoas, os nomes e residências de todos os sócios,
apresentando os atos constitutivos, se existirem;

d) nos demais tipos de sociedades, o nome e a residência dos controladortes e
administradores, exibindo os respectivos atos constitutivos;

e) o nome do encarregado da contabilidade;

f) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando o seu objeto e o nome e
endereço do mandatário;

g) todos os seus bens móveis e imóveis, direitos e ações;

h) se faz parte de outras sociedades, exibindo, no caso afirmativo, o respectivo
título.

11 - depositar em cartório, no ato de assinar o termo de comparecimento, a relaçio
de credores e os instrumentos de escrituração, a fim de serem entregues à Assembléia de
Credores, depois de encerrados por temos la'ffados pelo serventuário e assinados pelo Juiz;

m - não se ausentar do lugar oa falência, sem motivo justo e autori.zaçlo expressa
do Juiz e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei; quando a penniasão para
ausentar-se for pedida sob alegação de moléstia, o Juiz designará médico para o respectivo
exame;

IV - comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por
procurador, quando ocorrer motivo justo e obtiver autori.zaçlo do Juiz;

v - entregar, sem demora, todos os bens, instrumentos de escrituração, papéis e
documentos à administração da massa, indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que
porventura tenha em poder de terceiros;

VI - prestar, verbalmente ou por escrito, as informações que o Juiz, a Assembléia
de Credores, a administração da massa, o representante do Ministério Público ou quãisquer
credores reclamem sobre circunstâncias ou fatos que interessem à falência;

VII - auxiliar a Assembléia de Credores e a administração da massa;

vm - examinar as declarações de crédito apresentadas;

IX ~ assistir ao levantamento e à verificação do balanço e exame dos instrumentos
de escrituração;

x - manifestar-se sobre as contas da administração da massa;
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Art. 93 - Faltando ao cumprimento de qualquer dos deveres que a presente lei lhe
impõe, poderá o falido ser preso por ordem do Juiz, de oficio ou a requerimento do representante
do Ministério Público, da administração da massa ou de qualquer credor.

Parágrafo Único - A prisão não pode exceder de sessenta dias e do despacho que a
deeretar cabe agravo de instrumento no prazo de sete dias, com efeito suspensivo.

Art. 94 - 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 e direitos
que a integram e o que for a bem dos seus direitos e interesses.

r~o Único - Se Q falido, intimado, não comparecer ou deixar de intervir em
qualGuer ato da falência, os atos e diligências correrf:> à sua reyelia, n.ão, p/?dendo, salvo nulidade,

opor-se à preclusão ou ao trânsito em julgado das decisões. nem pleitear a repetição de ato ou de
~~L .

SEçÃom

Dos Efeitos quanto aos Bens do Falido

Art. 9S - A falência compreende todos os bens do devedor, inclusive direitos e
aç6es, 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 de
ÜDVentáriO.

Art. 96 - Desde o momento da abertura da falência ou da decretação do sequestro,
o devedor perde o direito de administrar os seus bens e direitos e deles dispor.

§ 10 - O juiz pronunciará, de oficio ou a requerimento de interessado, a nulidade de
qualquer ato de amdinistração ou disposição de bens ou direitos praticados pelo falido,
independentemente de prova de prejuízo.

§ 20
- Se, antes da publicação da sentença declaratória da falência ou do despacho

de sequestro, o devedor tiver pago no vencimento título à ordem por ele aceito ou contra ele
sacado, será válido o pagamento, se o portador não conhecia a falência ou o sequestro, e se,
confurme a lei cambial, não puder mais exercer utilmente os seus direitos contra os coobrigados.

Art. 97 - Não se compreendem na falência os bens absolutamente impenhoráveis.

Art. 98 - A falência não atinge a administração dos bens dotais e dos particulares
da muIher e dos filhos do devedor.

SEÇÃO IV
Dós Efeitos quanto aos Contratos do Falido

Art. 99 - Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência li podem ser
exIlICUtados se a administração da massa entender conveniente.

Parágrafo Único - O contraente pode interpelar a administração da massa, para
que, dentro de sete dias, declare se cumpre ou não o contrato. A declaração negativa ou o
silí!ncio, findo esse prazo, confere ao contraente o direito à indenização, se houver perda ou dano,
cqjo valor, apurado em processo sumaríssimo, constituirá crédito quirografãrio.

Art. 100 - Nas relações contratuais, abaixo mencionadas, prevalecerão as seguint~

regras:
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I - o vendedor não pode obstar à entrega das coisas expedidas ao falido e ainda çm
triinsito, 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;

n - se o falido vendeu coisas compostas e a administração da massa não continuar
a execução do contrato, poderá o comprador pôr à disposição da massa as coisas já recebidas,
pedindo perdas e danos ou restituição das parecelas já pagas, atua1izadas;

m - não havendo o falido entregue coisa móvel que vender à prestaçção e
resollvendo a administração da massa nio executar o contrato, a massa restituirá ao comprador as
prestações recebidas pelo falido, também atualizadas;

IV - o contrato firmado com reserva de dominio do vendedor, a alienação
fiduciária, o arrendamento mercantil, ou outras formas de contrato cujo objeto não esteja sujeito
aos efeitos da falência, serão resolvidos pela legislação pertinente;

V - tratando-se de coisas vendidas a termo, pelo falido, que tenham cotação em
Bolsa ou mercado, e não executado o con!t"ato pela efetiva entrega daquelas e pagamento do
preço, prestar-se-á a difenrença entre a cotaÇão do dia do contrato e a da época da liqUidação;

-
VI - na alienação ou na promessa de compra e venda de imóvel, na cessão de

di;citos pertinentes e na promessa de cessão, aplicar-se-á a legislação especial;

vn - no caso de locação de imóvel não residencial, ocupado pelo falido, somente
poderá ser proposta ação de despejo por falta de pagamento se o atraso dos aluguéis e demais
encargos legais ou contratuais exceder de dois meses.

Art. 101 - Durante o processo da falência fica suspenso o curso de prescrição
relativa a obrigações de responsabilidade do falido.

Art. 102 - Se o falido fizer parte de alguma sociedade, como sócio solidário,
comanditário ou quotista, para a massa falida entrarão somente os haveres que na sociedade ele
possuir e forem apurados na forma estabelecida do contrato. Se este 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, somente após o pagamento de todo o passivo da sociedade,
entrarão para a ~sa.

Parágrafo único - Nos casos de condominio de que participe o falido, deduzir-se-á
do quinhão a este pertencente o que for devido aos outros condôminos em virtude daquele
estado.

Art. 103 - O mandato conferido pelo devedor, antes da falência, acerca de
negoClos que interessam à massa falida, continua em vigor até que seja denunciado pelo
mandatário ou pela administração da massa.

Parágrafo único - Para o falido o mandato ou comissão que houver recebido antes
da falência, salvo os que versem sobre matéria estranha à atividade empresarial.

Art. 104- Os acionistas e os sócios de. responsabilidade limitada são obrigados a
integralizar as ações ou quotas que subscreveram para o capital, não obstante quaisquer
restrições, limitações ou condições estabelectdas nos estatutos ou no contrato da sociedade.

Parágrafo único - A massa tem ação para compulsória integralizaçio dos valores
subscritos, que pode ser proposta conjuntamente contra todos os devedores ou, em separado,
contra cada devedor solvente ou grupo deles.

Art. 10S- Nas sociedades de fins econômicos que não revestirem a forma anônima,
nem a de comandita por ações, o sócio de responsabilidade limitada que delas sê despedir,
retirando os fundos que conferira para o capital, fica responsável, até o valor desses fundos, pelas

. obrigações contraídas e perdas havidas até a anotação do respectivo instrumento nc) iegistro
próprio.
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Parágrafo único - A responsabilidade estabelecida neste artigo será apurada na
forma do disposto no Art. 62.

CAPÍTULo IV

Da Revogação de Atos praticados pelo Devedor antes da Falência

Art. 106- Nio produzem efeito relativamente à massa, tenha ou nio o cont.fatante
conhecimento do estado econômico do devedor, seja ou nio intenção deste fraudar credores:

I - o pagamento de dividas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo
legal da falência, por qualquer meio extinúvo do direito de crédito;

n - o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal da
falência, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato;

m··- a constituição do direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do
termo legal da falência, tratando-se de dívida contraida antes desse termo; se os bens dados em
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 titulo gratuito, desde dois anos antes da declaração da
falência, salvo os referentes a objetos de módico valor, cujo limite será fixado pela Assembléia de
Credores;

v - a renúncia à herança oã a legado, desde dois anos antes da decIaraçio da
falência;

VI - a restituição antecipada do dote ou a sua entrega antes do prazo estipulado no
contrato antenupcial, desde doís anos antes da declaração da falência:

.VII- as matriculas, os registros e as averbações de direitos reais e de transmissão
de propnedade inter-vivos, por título oneroso ou gratuito, ou as averbações relativas a imóveis,
rea1izadas após a decretaçio do sequestro ou a declaração da falência; a menos que teiiliàhavido
prenotação anterior; a falta de registro do ônus real dá ao credor o direito de concorrer à 1DlIlIlIlL

como quirografirio, e a falta de matricula dá ao adquirente ação para haver o preço até quanto
bastar o que se apurar na venda do imóvel;

vm - a venda ou transferência de estabelecimento, desde dois anus antes da
falência sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo
existentes, nio tendo restado ao falido bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, dentro
de trinta dias, nenhuma oposição fizerem os credores à venda ou transferência que lhes fgi
notificada; essa notificação será feita judicialmente ou pelo oficial do registro de titulas e
documentos.

Art. 107 - Sio também revogáveis, relativamente à massa, os atos praticados com
a intenção de prejudicar credores, provada a fraude do devedor e do terceiro que com ele
contratar.

Art. 108 - Os bens devem ser restituídos à massa em espécie, com todos os
acessórios, e, não sendo possíve~ dar-se-á a indenização.

§ 10 - 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
quirografirio.

§ 2" - No caso .de restituíção, o credor reassumirá o seu anterior estado de direito e
participará dos rateios, se quírografirio.

§ 30
- Fica salva aos terceiros de boa-fé a ação de perdas e danos, a todo tempo,

contra o falido. ~
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Art. 109 - A ação revocatória deve ser proposta pela administração da massa, mas,
se não o for dentro dos trinta dias seguintes à data da publicação do quadro de credores, também
poderá ser proposta por qualquer credor.

Parágrafo Único - A ação pode ser proposta:

I - contra todos os que tenham figurado no ato ou que, por efeito dele, foram
pagos, garantidos ou beneficiados;

n - contra terceiros adquirentes:

a) se houverem tido 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. 89.

m- contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas no inciso anterior.
Art. 110 - A ação recovatória correrá perante o juízo da 'falência, com rito

sumaríssimo.

§ 1° - A ação somente poderá ser proposta até um ano, a contar da data da
publicação do quadro geral de credores.

§ 2° - A apelação, interposta no prazo de sete dias, será recebida, em ambos os
efeitos, no caso do Art. 103.

§ 3° - O Juíz pode, a requerimento da administração da massa determinar, na forma
da lei processual civil, o sequestro dos bens retirados do patrimônio do falido e em poder de
terceiros.

§ 4° - Da decisão que deferir ou indeferir liminarmente o seqüestro, cabe agravo de
instrumento, no prazo de sete dias.

Art. 111 - A ineficácia do ato pode, também, ser oposta pela massa, como exceção
em ação ou execução, extinguindo-se então odireito de propor a ação revocatória.

Art. 112 - A revogação do ato pode ser decretada, embora para celebração dele
houvesse precedido sentença executória, ou fosse consequência de transação ou de medida
assecuratória para garantia da dívida ou de seu págamento. Revogado o fato, ficará rescindida a
sentença que o motivou.

CAPÍTULo V

Da Administração da Falência e da
Verificação e Classifiçaão dos Créditos

Art. 113 - A Assembléia de Credores, até o segundo dia de sua reunião inicial,
indicará, em lista tríplice, pelos votos da maioría do valor dos créditos nela representados, nom~
dentre os quais será nomeado, pelo Juiz, o Administrador da massa.

§ 1° - Da Assembléia poderão participar os credores que tenham declarado seus
direitos, excluídos 'durante seu curso os que ela recusar.

§ 2° - O serventuário remeterá, no mesmo dia, ao jornal oficial, notícia da
nomeação.

Art. 114 - Competem ao administrador nomeado pelo Juiz, até a nomf!'ação do
Agente Fiduciário, todos os atos de gestão e de representação, judicial ou extrajudicial, da massa
fafida.
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Art. 115 - Aplica-se ao processo de falência, no que couber, o disposto nos
Artigos 34, I, 35, 37 e seus parágrafos, 38 e seus incisos, 39 e seus parágrafos, 40, I e 11, "h", 41,
42,43.

Art. 116 - Ao iniciar-se a Assembléia de Credores, em sua rewúão inicial e após
constituída a Mesa, o presidente encarregará credores de procederem á classificação dos créditos
declarados, examinando a respectiva documentação e comparândo-os com os elementos
constantes da escrituração do devedor.

§ 1° - Para cada uma das declarações os credores incumbidos do exame e da
classificação darão parecer, ou no sentido do seu acolhimento, ou de sua recusa, ou de realização
de perícia.

§ 2° - Opinarão os credores sobre a-Iêgitimidade de cada crédito, sua-grandeza,
peculiaridades do seu regiurnl'" ;"-:"ir.o, das garantias e dos privilégios de que goze.

Art. 117 - O mandato do administrador transitório se extinguirá ao se fazer a
nomeação definitiva.

Art. 118 - No segundo dia de sua reunião inicial, a Assembléia indicará agente
fiduciário, por votos significando mais de 50010 do valor dos créditos nela representados, feita
imediata conclusão dessa indicação ao Juiz.

Art. 119 - O agente fiduciário nomeado deve satisfazer ás exigências dos
parágrafos do Arti~o 47, aplicando-se, igualmente, o disposto no Artigo 49.

Art. 120 - Quando houver perícia, o Juiz facultará manifestação, em três dias, do
Ministério Público, do falido e dos credores.

Art. 121 - Concluídas as tarefas de verificação e classificação dos créditos, o Juiz
decretará a liquidação dos bens e direitos do falido. .

CAPÍTULo VI

Da Arrecadação e Guarda dos Bens, Direitos,
Instrumentos de Escrituração e Documentos do Falido

Art. 122 - O administrador transitório da massa promoverá, imediatamente após a
declaração da falência, com o auxílio de otrciais de justiça, podendo requisitar força policial, a
arrecadação dos bens, dos direitos, dos iJjstrumentos de escrituração do falido e dos seus
documentos, onde quer que estejam, requerendo para esse fim as providências judiciais
necessárias.

§ 1° - A administração da massa IcVantárá o inveiítãrio e estimará cada um dos
objetos nele contemplados, ouvindo o falido, consultando faturas e documentos, ou louvando-se
em parecers de avaliadorees, se houver necessidade.

§ 2° - O inventário será datado e assinado pela administração da massa e pelo
falido, se presente, podendo este acrescentar, em separado, as observações e declarações que
julgar a bem dos seus interesses; se o falido se recusar a apor sua assinatura, far-se-á constar do
auto de inventário a recusa. O Auto será entregue em cartório até três dias após a~.

§ 3° - Os bens do falido penhorados, ou por outra forma apreendidos, salvo em
ação ou execução que a falência não suspenda, serão arrecad,.ados, cumprindo ao Juiz, a
requerimento da administração da massa, deprecar ás autoridades competentes a entrega deles.

§ 4° - A administração da massa apresentará ao Juiz os instrumentos de
escrituração obrigatórios do falido, no dia em que os arrecadar, para o seu encerramento, caso
este já não tenha sido feito.
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'§ 5° Arrolar-se-ão no inventário:

a) os instrumentos de escrituração obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do
falido, esclarecendo-se o estado em que se acham, número e denominação de cada um, páginas
escrituradas, datas do ilÚcio da escrituração e do último lançamento, e se os instrumentos de
escrituração obrigatórios estão revestidos das fonDalidades legais.
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b) dinheiro, papéis, demais bens, direitos e documentos;

c) os bens do falido em poder de terceiro, em razão de guarda, depósito, penhor,
retenção ou outro titulo;

d) os bens indicados pelo falido como propriedade ou objeto de direito de
terceiros, ou reclamados por estes, mencionando-se essa circunstância.

§ 6° - Os bens e direitos referidos no parágrafo anterior serão individuados
pormenorizadamente quanto possivel. Em relação aos imóveis, o Juiz, imediatamente após a
arrecadação, oficiará ao Registro de Imóveis, determinando o fornecimento das respectivas
certidões, com todas as indicações que dele constarem.

Art. 123- A arrecadação dos' bens particulares do sócio soliditrío será feita ao
mesmo tempo que a dos bens da sociedade, promovendo-se inventário especial.

Art. 124 - Os bens e direitos lIlTi':clidados ficarão sob a guarda da admirústração da
massa ou de pessoa por esta escolhida, sob sua responsabilidade, podendo o falido, a critério da
adrnílÚstração, ser incumbido de sua guarda, na qualidade de depositário.

Art. 125 - À Mesa compete decidir sobre:
I - a alienação de bens arrecadados, de fãcil deterioração, ou que não possam ser

guardados sem risco ou grande despesa;

11 - medidas a adotar em relação a direitos que corram risco de prescrição, de
turbação ou esbulho.

Parágrafo ÚlÚco - As decisões da Mesa serão submetidas à homologação do Juiz,
em petíção que, justificando cada deliberação, especificará os bens e os direitos em causa, salvo
estado de necessidade, hipótese em que a admirústração da massa executará a decisão,
solicitando, em seguida, seja ratificada.

Art. 126 - Homologada decisão de alienação, o Juiz nomerá leiloeiro, fazendo
constar do alvará a descrição dos bens ou direitos. Proceder-se-á na forma dos Arts. 136 e
seguintes.

§ 1° - O leiloeiro depositará, em vinte e quatro horas, na conta da massa, o
dinheiro recebido, com dedução de sua comissão e das despesas autorizadas, juntando aos autos
nota do leilão e segunda via do recibo da instituição financeira.

§ 2° - Se o valor da alienação for pago em cheques, facultar-se-á ao leiloeiro exigir
pagamento em separado até o valor de sua comissão e despesas, emitindo-se os demais cheqyes à
ordem da massa, obrigado o leiloeiro a depositá-los em vinte e quatro horas, na conta da massa,
sob as cominações do § 3°,

§ 3° - Se houver retardamento no depósito, o leiloeiro responderá por atualização
monetária, pro rata dies, do valor a depositar e, à opção da Mesa, por juros legais ou pela taxa de
captação praticada na praça, acrescido de multa de vinte por cento do valor a ser depositado sem
prejuízo da responsabilidade penal. '

Art. 127 - Se o admirústrador da massa considerar a arrecadação insuficiente para
as despesas do processo, fará comUlÚcação nos autos, ao serventuário, que intimará as partes
mediante publicação no órgão oficial. . '
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Art. 128 - Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência,
obrigando-se a entrar com a quantia necessária às despesas, a qual será considerada encargo da
massa.

§ }o _ Se os credores nada requererem, ou se o Juiz denegar o prosseguimento, a
administração da massa, após o decurso do prazo de sete dias, promoverá a venda dos bens
porventura arrecadados e apresentará o seu relatório.

§ 2° - Da decisão cabe recurso de apelação, no prazo de sete dias, com efeito
suspensivo, mediante depósito em dinheiro, em garantia das despesas do processo.

§ )0 _ Transitada em julgado a decisão denegatória e alienados os bens, será a
falência encerrada, por sentença.

CAPÍTULovrr
Do Pedido de Restituição

Art. 129 - Cabe pedido de restituição de bens ou direitos arrecadados em poder do
falido, ou do concordatário, quando sejam devidos em virtude de direito real ou de contrato.

§ }o _ A restituição pode ser pedida, ainda que os bens já tenham sido alienados
pelo falido, pelo concordatário ou pela massa.

§ 2° - Cabe, também, pedido ~ restituição:

a) de dinheiro em poder do falido, ou do concordatário, recebido por ele em nome
de outrem, salvo se, por lei ou por contrato, puder o falido dele dispor;

b) do bem alienado fiduciariamente pelo falido ou pelo concordatário;

c) do valor do adiantamento concedido ao falido ou ao concordatário por conta de
contrato de câmbio, com os acessórios contratuais, atualizado o débito segundo a Viriação
cambial.

d) o valor dos créditos concedidos ao devedor nos trinta dias anteriores à
distribuição do pedido de falência ou da concordata;

e) do valor correspondente aos serviços prestados no mesmo periodo de trinta
dias.

Art. 130 - O pedido de restituição deve ser fundamentado e individuará o bem ou
direito reclamado.

§ 1° - O Juiz mandará autuar em separado o requerimento e documentos que o
instruirem e intimar o falido, a administração da massa e os interessados, no prazo de sete dias,
para se manifestarem no prazo de sete dias, valendo como contestação a informação ou parecer
contrário.

§ 2° - Não havendo contestação, o Juiz determinará, em quarenta e oito horas, a
expedição de mandado para entrega da coisa reclamada.

§ 3° - Havendo contestação e deferidas ou não as provas porventura requeridas, o
Juiz denegará, dentro dos quatorze dias seguintes, audiência de instrução e julgamento.

§ 4° - A sentença que negar a restituição pode mandar incluir o reclamante na
classificação que, como credor, por direito lhe caiba.

§ so - As despesas da reclamação, quando não contestada esta, serão pagas pelo
reclamante e, se contestada, pelo vencido, q'1e responderá pela sucumbência.

§ 6° - Da sentença podem apelar, no prazo de sete dias, o reclmante, o devedor, a
administração da massa e qualquer credr, ainda que não contestante, contando-se o prazo da data
da intimação, mediante publicação no órgão-oficia1.
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Art. 131 - O pedido de restitUição suspende li disponibilidade do bem ou do
direito, que será restituído em espécie, se existir. .

§ 10 - Se o bem ou o direito tiver sido sub-rogado por outro, será este entregUe
pela massa. Se o bem tiver sido transformado ou incorporado em outro, far-se-á a restituíção em
dinheiro, exista ou 010 o bem resultante da transformação ou incorporação.

§ 20
- Se o próprio bem ou direito, ou o sub-rogado, 010 existir-J tempo da

restituíção, haverá o recl.mame o valor estimado ou, tenha ocorrido a venda, o respectivo preço.

§ 30
- O pedido de restituíção Dio autoriza, em caso algum, a repetição de rateios

anteriores distribuídos aos credores.

§ 40
- A partir do ajuizamento do pedido de restituíção, o Juiz, a requerimento do

interessado, determinará a reserva dos bens a restituir.

§ SO - Quando diversos reclamantes houverem de ser satisfeitos em dinheiro e 010
existir saldo bastante para o pagamento integral, far-se-á rateio entre eles.

§ 60
- Ao se proceder a restituíção, será compensada a massa pelas despesas,

demonstradas no processo de restituíção, que o bem ou direito reclamado, ou o seu produto,
tiverem ocasionado, até o limite do valor do bem ou direito restituído, ressalvado ao reclamante
direitos da restituíção.

Art. 132 - Aquele que sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, ou em
seus direitos, por efeito da arrecadação ou do seqüestro, poderá usar do pedido de restituíção.

CAPÍTULo VIII
Dos Quadros Gerais de Credores

Art. 133 - A Mesa da Assembléia organizará os quadros gerais de credores,
compreendendo:

I - quadro provisório de credores da falida, de acordo com as decisões, com
trânsito em julgado;

n - quadro provisório de credores particulares dos s6cios solidários, de acordo
com as decisões, com trânsito em julgado;

m-quadro dos créditos pendentes de recurso, em face da falida;

IV - quadro dos créditos pendentes de recurso, em face dos sócios solidários.

Art. 134 - Os quadros gerais. serão publicados no 6rgão oficial, no prazo de
quatorze dias, contados da data da publicação da última sentença julgando declaração de crédito.

Art. 13S - Dentro de sete dias da publicação, faculta-se a qualquer credor ou ao
falido solicitar ao Juiz retificação do crédito, cujo registro nos quadros gerais ou em sua
publicação 010 eSteja de acordo com a decisio judicial correspondente ou com recurso
mterposto, assim como de erro na incIudo, na exc1uslo ou na classificação de crédito.

Parágrafo Único - Do despacho do Juiz serão intimadas as partes, por publicação
no 6rgio oficial, cabendo agravo no prazo de sete dias, interposto nos autos da respectiva
declaraçio de crédito.

Art. 136 ..~ O. quadres provisórios publicados, retificados ou 010, constituirão a
base inicialpaN·'oMeiosnati~.
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§ 10 - O montante dos valores das declarações de crédito objeto de recursos
pendentes será considerado nos rateios iniciais, com a conseqüente formação de reservas para os
incluídos nos quadros dos incisos me IV do Artigo 129.

9~ - As parcelas dos valores a ratear, correspondentes às declarações de crédito
pendentes de decisão final, serão reservadas...até que as decisõeS sejam proferidas e transitem em
julgado. -

§ jo _ À medida que transitem em julgado decisões, acolhendo ou recusando
definitivamente, no todo ou em parte, créditos declarados, serão pagos os rateios
correspondentes, que haviam sido reservados aos credores acolhidos, na proporção de seus
créditos, incorporando-se ao montante a ratear os valores das pretensões de reserva que tenham
sido recusadas em definitivo.

CAPÍTULo IX
Da Liquidação

Seção I
Da Realização do Ativo

-Art. 137 - Salvo nas hipóteses previstas no Art. 121, a Assembléia de Credores,
reunida para dar inicio à liquidação:

• - 'indicará corretor ou corretores para proceder, em Bolsa, à venda de valores
mobiliários negociáveis e de mercadorias, nos casos em que os pregões possam abrangê-Ias;

11 - designará data para leilão público; e

m - indicará bens móveis que entenda conveniente sejam vendidos mediante
concorrência pública, assim como direitos.

§ 10 - No caso da liquidação não ser realizada mediante leilão ou concorrência
pública, a alienação, ainda que por preço igual ou superior ao de avaliação, dependerá de expreasa
autorização da Assembléia de Credores.

§ 20
- As alienações de que cuida este capitulo independem de outorga uxória ou

autorização marital

§ 30
- Quando o valor do crédito for iliquido, será apurado em apenso, com

obediência às regras processuais de liquidacão de sentença.

Art. 138 - Credores que representem dois terços dos créditos sujeitos ao regime
desta lei, dentre os presentes à Assembléia, poderão constituir sociedade para continuaçio do
negócio do falido, ou autorizar o agente fiduciário a ceder o ativo a terceiro, sob as condições
que a Assembléia estipular, respeitado o disposto no parágrafo deste artigo.

: Parágrafo Único - Se for adotada liquidação mediante constituição de sociedade,
na forma deste artigo, os credores dissidentes serão pagos, em dinheiro, pela maioria, com bllSCl
no preço de avaliação dos bens e direitos, deduzidas as importâncias correspondentes aos
encargos e dividas da massa.

Art. 139 - Ao agente fiduciário incumbem as providências para a efetivação das
decisões da Assembléia ou de sua Mesa.

Art. 140 - A venda em leilão público deverá ser anunciada com, pelo menos, dÇJ.
dias de antecedência, se se tratar de bens móveis ou direitos, e com vinte dias, se de imóveis, com
sua especificação e descrição sucintas.

Parãgrafo Único· - O arrematante dará, no ato da arrematação final, sinal nunca
inferior a vinte por cento; se não completar o preço dentro de três dias, será o bem levado a novo
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leilio, ficando obrigado o arrematante a prestar o diferencial, quando o preço al~o for
menor, e a pagar as despesas, além de perder o sinal que houver d~o. ~ agent~ fidu~o terá,
para a cobrança, ação de execução em nome da massa, devendo mstrwr a petição lDlcia\ com
certidões do leiloeiro.

Art. 141 - A concorrência para a venda de bens será anunciada mediante edital no
órgão oficial, com o núnimo de vinte dias de antecedência, indicando o endereço do ~ente
fiduciário para a entrega das propostas, assim como o local e hora onde poderão ser examinados
os bens e a documentação dos direitos e seus instrumentos, quando for o caso.

Art. 142 - As propostas para a venda em concorrência, encerradas em envelopes
Uu:rados, deverão ser entregues, mediante recibo, ao agente fiduciário, que os abrirá no dia e hora
designados, em ato público, lavrando-se a resJ'ectiva ata.

Parágrafo único - A ata e as pfOpostas serão juntas aos autos correspondentes.

Art. 143 - O agente fiduciárioseiniínirestará sobre as propostas, opinando quanto
a elas. Conclusos os autos em quarenta e oito horas, o Juiz decidirá sobre a realizaçio da venda,
determinando, se for o caso, a expedição do respectivo alvará.

Parágrafo Único - Ao Ministério Público e aos credores é facultado manifestarem·
se sobre as propostas, até a remessa dos autos à conclusão.

Art. 144 - Os bens gravados com hipoteca, anticrese, ou que constituam objeto de
direito de retenção serão levados a leilão, notificado o credor, sob pena de nulidade.

Art. 145 - Os credores pignoratícios conservam o direito de mandar vender a coi;;
apenhada, se tal faculdade lhes foi conferida expressamente no contrato, prestando contas ao
agente fiduciário.

Parágrafo Único - Se não lhes couber essa faculdade, o agente fiduciário terá
opção para:

a) remir a coisa apenhada, em nome da massa;

b) notificar o credor para que dela lhe faça entrega, promovendo, em seguida, o
seu leilão, com notificação do credor, sob pena de nulidade.

Art. 146 - O agente fiduciário tomará as medidas necessárias à cobrança dos
créditos da massa.

Parágrafo único - Somente mediante decisão da Assembléia, submetida à
homologação judicial, poderá ser concedida redução de crédito.

Seçãoll
Do Pagamento aos Credores da Massa

Art. 147 - Vendidos os bens ~ue constituem objeto de garantia real e descontadas I.
as custas e despesas da arrecadação, administração, venda, depósito, e, se houver, comissão do
agente fiduciário, relativas a mesma venda, os respectivos credores receberão imediatamente a
importância dos seus créditos, até chegar o produto dos bens que asseguram o seu pagamento.

§ 1° - O credor anticrético haverá, do produto de venda, o valor atualizado dos
rendimentos que pudesse receber em compensação da dívida.

§ 2° - Se não ficarem pagos do seu capital e juros, esses credores serão incluidos,
pelo saldo do capital, entre os quirografários, independentemente de qualquer formalidade.

§ 3° - A dívida proveniente de salários do traba1hador agricola será paga, antes dos
créditos hipotecários ou pignoratícios, pelo produto de colheita para a qual houver concorrido
com o seu trabalho.
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§ 40
- O produto da venda dos bens que constituam objeto de hipoteca ou de

penhor industrial, agrícola ou pecuário, a favor de credores que ainda não tenham declarado os
seus créditos, seri retido pela massa até regular habilitação do crédito. A quantia retida distribuir
se-á como rateio final da liquidação, se o credor, intimado pelo agente fiduciário, não declarar o
seu crédito dentro de dez dias.

Art. 148 - Os encargos e dívidas da massa são pagos com prefrência sobre os
créditos admitidos à falência, ressalvado o dísposto nos Art. 168 e 169.

§ }o _ São encargos da massa:

. I - as custas judíciais do processo da falência, dos seus incidentes e das ações em
que a massa for vencida;

fi - as quantias fornecidas à massa pelo sindíco ou pelos credores;

m - as despesas com arrecadação, administração, realização de ativo e dístribuição
do seu produto, inclusive a comissão de sindtco;

IV - as despesas com moléstia e enterro do falido que morrer na indigência, no
curso do processo;

v - os impostos e contribuições públicas a cargo da massa e exigiveis durante a
falência;

VI - as indenizações por acidente no trabalho que, no caso de continuação de
negócio do falido, se tenha verificado nesse "cóodo.

§ 20
- São dividas da massa:

I - as custas pagas pelo credor que requereu a falência;

fi - as obrigações resultantes de atos juridicos válidos, praticados pelo sindico;

m-as obrigações provenientes de enriquecimento indevido da massa.

§ 30
- Não bastando os bens da massa para o pagamento de todos os seus credores,

serão pagos os encargos antes das dividas, fazendo-se rateio, em cada classe, se necessário, sem
prejuízo, porém, dos créditos de natureza trabalhista.

Art. 149 - Os credores com privilégio geral serão pagos logo que haja dinheiro em
caixa.

§ }o _ Concorrendo credores privilegiados em igualdade de condições, serão pagos
em rateio, se o produto dos bens não for suficiente para satisfazer todos os créditos.

§ 20
- Pagos os credores privilegiados, o agente fiduciário passará a satisfazer os

credores quirogratãrios distribuindo rateio todas as vezes que, estabelecidos os quadros gerais de
credores, o saldo livre em caixa bastar para um dividendo de cinco por cento.

§ 30
- A distribuição será comUnicada à Mesa da Assembléia e por aviso divulgado

no órgão oficial.

§ 40
- Os pagamentos serão anotados em volume especial dos autos da falência,

juntando-se a eles segundas vias dos recibos'''dos credores.

§ 50 _ Os rateios não reclamados dentro de sessenta dias depois da divuilgação,
serão depositados, em nome e por conta do. credor, no estabelecimento designado para receber o
dinheiro da massa.

Art. 150 - 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;
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11 • havendo sobras, será rateada pelas diferentes massas particulares dos sócios de
responsabilidade solidária, na razão proporcionai dos seus respectivos quinhões no capital social,
se outra coisa não tiver sido estipulada no contrato da sociedade, anotando-se, em qualquer caso,
os créditos correspondentes dos sócios não solidários, contra as massas beneficiadas no rateio.

fi - não bastando o produto dos bens sociais para pagamento dos credores sociai.J..
estes concorrerão, pelos saldos dos seus créditos, em cada uma das massas particulares dos
sócios, nas quais entrarão em rateio com os respectivos credores particulares. '

Art. 151 - Se a massa comportar o pagamento do principal devidamente
atualizado, dos jutos e dos juros de mora, será restituída ao falido a diferença que houver.

CAPÍTULo X
Da Extinção do Processo Falimentar

Art. 152 - Ao final da liquidação o agente fiduciário prestará contas.

§ 1° - Julgadas as contas, o agente fiduciário, dentro de vinte dias, apresentará seu
relatório, indicando o valor do ativo e do produto de sua realização, o valor do passivo e o dos
pagamentos feitos aos credores, e demonstrará as responsabilidades com que continuará o falido,
declarando cada uma delas de "per si".

§ 2° - Findo o prazo sem a apresentação do relatório, o Juiz, a requerimento de
qualquer interessado, determinará a intimação pessoal do agente fiduciário para que o apresente
no prazo de sete dias.

Art. 153 - A Mesa da Assembléia oferecerá em seguida, o relatório final da
falência, manifestando-se sobre o do agente.fiduciário, ou suprindo sua oIIÚssão.

Art. 154 - Apreciado pela Assembléia dos Credores o relatório final. deverá o Juiz
encerrar, por sentença, o processo da falência.

§ 1° - A sentença de encerramento será publicada por edital e dela caberá apelação.

§ 2° - Encerrada a falência, os instrumentos de escrituração do falido serão
entregues a este, subsistindo, quanto à sua conservação e guarda, as obrigações decorrentes das
leis em vigor.

TÍTULo V
Da Extinção das Obrigações

Art. 155 • A prescrição relativa às obrigações do falido recomeça a correr no dia
em que transitar em julgado a sentença de encerramento da falência.

Art. 156 - Extinguem as obrigações do falido:

I - o pagamento, sendo perIIÚtida a novação dos créditos com garantia real;

II - o rateio de mais de cinquenta 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;

fi - 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 1º- anos, contados a partir do encerramento da falência,
se o falido, ou sócio-gerente da sociedade fálida, tiver sido ou vier a ser condenado por crime
falimentar.
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,Art. 157 - Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos termos dos artigos
151 e 152, o falido ou o sócio solidário da sociedade falida pode requerer que seja declarada, por
sentença, a extinçIo de todas as suas obrigações.

Art. 158 - O requerimento será autuado em separado, com os respectivos
docwnentoa, e diwlgado por editaI, com o prazo de trinta dias, no órgão oficial ou em outro
jornal de grande circulaçio.

§ 1° - Dentro do prazo do edital, qualquer credor ou prejudicado pode opor-se ao
pedido do falido.

§ 2" - Findo o prazo, o Juiz, com audiência do falido, se tiver havido oposição, e
com a do represente do Ministério Público, tendo, cada um sete dias para falar, proferirá, sem
igual prazo, a sentença.

§ 3° - Se o requerimento for anterior ao encerramento da falência, o Juiz, ao
declarar Clttintas as obrigações, encerrará a falência.

§ 4° - Da sentença cabe apelação.

§ 5° - Transitada em julgado a decisão,os autos serão apensados aos da falência.

§ 6° - A sentença que declarar extintas as obrigações, será divulgada por edital e
comunicada aos mesmos funcionários e entidades avisados da falência.

Art. 159 - Com a sentença declaratória da extinção de suas obrigações, fica
autorizado o falido a exercer atividade empresarial, salvo se tiver sido condenado ou estiver
respondendo a processo por crime falimentar, caso em que se observará:

I - o disposto no artigo 157 ~ houver condenação;

11 - o que dispuser o juizo peiànte o qual existir processo pendente.

l'ÍTULo VI
Dos atos ilícitos

Art. 160 - Se, durante processo falimentar, houver veemente indicio de ilícito
pena1, praticado por falido ou concordatário, por preposto seu, ou por administrador de sociedade
falida ou concordatária, com prejuízo da massa ou de credor, ·deverá ser imediatamenie
comunicado ao representante do Ministério Público para, nos termos da legislação processual
pena1, observada a competência jurisdicional, promover as medidas cabíveis, trazendo aos autos
de fal&1cia a comunicação e a comprovação das providências adotadas.

Parágrafo Único - Se o representante do Ministério Público não provar, em trinta
dias, oferecimento de denúncia, o administrador da massa será intimado pelo Juiz para, querendo,
apresentar queixa, na forma da legislação processual penal, facultada a iniciativa de queixa a
qualquer credor. .

Art. 161 - Constitui efeito da condenação, por crime praticado na forma do artigo
anterior, a interdição do exercicio de atividade empresarial, sem prejuízo das cominações
previstas na legislação penal.

§ 1°- Se a sentença não fixar o prazo de interdição, prevalecerá ela por cinco anos.

§ 2° - A interdição se torna efetiva ao transitar em julgado a sentença, mas o seu
prazo se inicia no dia em que se extinguirem as cominações penais, ou no dia em que se
extinguirem as obrigações do falido, prevalecendo, como termo inicial de seu prazo, o último
desses dois momentos.

Art. 162 - Será considerado crime de peculato, tipificado no Art. 312 do C6digo
Penal, a aquisição, direta ou por meio de terceiros, por parte do Juiz, representante do Ministério
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Público, perito, avaliador, leiloeiro, serventuário, administrador ou agc:nte fi~uc.iário da~de
qualquer bem ou direito da massa, ou especulação de lucro, em proveito propno ou de tercell'Os,
afetando qualquer dos bens ou direitos da massa.

Art. 163 - O prazo prescrieíonal dos delitos cometidos na forma ~os ~gos
antecedentes se inicia na data do trânsito em-julgado da sentença que encerrar a falência ou Julgar
cumprida a concordata.

Art. 164 - Apurada a ocorrência de ato ilícito peDát ou ci~, sem prejuízo da cominação
penal, responderão seus autores por perdas e danos, e, se for o caso, por lucros cessantes, em
favor da massa, em ação promovida por seu administrador ou qualquer dos credores, ou em favor
do credor que tenha sofiido prejuízo individual diferenciado. . j 1 - Lj,

TÍTULovn
Das Disposições Gerais

Art. 165 - O credor não terá direito a participar de rateios anteriores ao
ajuizamento de sua declaração de crédito.

Art. 166 - Os pagamentos, nos processos de falência e de concordata, seria
indexados segundo fator que assegure à moeda dos pagamentos igualdade de poder de compra
em relação à moeda dos créditos concedidos, com obediência aos principios de isonomia.

Parágrafo Único - Quando houver indexador contratual, prevalecerá ele para as
a1izações.

Art. 167 - Os créditos atualizados, na falência e na concordata, vencerão juros de
doze por cento ao ano, além dos juros de mora, incidentes sobre as sucessivas parcelas e
computados ao se efetuarem os rateios.

Art. 168 - As obrigações em moeda estrangeira ou sUjeitas a estipulação de
paridade cambial ou de atualização segundo variação de taxa de câmbio, terão seu valor em
moeda corrente nacional apurado no dia do pagamento, pela taxa média do câmbio comercial.

Art. 169 - Compete à Assembléia de Credores, por maioria absoluta dos votos
representando a grandeza dos créditos:

I - estabelecer diretrizes para õs seus mesários;

II - verificar e apreciar propostas formuladas pela Mesa;

li - examinar, a qualquer momento, relatórios da Mesa;

IV - manifestar-se, quando convocada pelo Juiz, pela Mesa ou por credores
representando mais de um terço do valor dos créditos, sobre as questões que lhe tiverem sido
propostas e sobre as levantadas durante a Assembléia; . o'

v - dirigir ao Juíz indicação para a nomeação de agente fiduciário, ou sua
substituição, na fase de liquidação;

VI - apreciar contas;

VII - apreciar proposta de plano ou de recuperação apresentado por credor,
encaminhando-a ao Juiz a aprovar e houver concordância do devedor;

. VIII - apreciar, emendando-a ou não, proposta de recuperação ou de plano
oferecido por outros, rejeitando-a ou encaminhando-a ao juízo para decisão, quando houver a
concordância do devedor;

IX - manifestar-se, antes de serem conclusos os autos, sobre pericia realizada.
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Parágrafo Único - Compete-Ihe, ainda, pela maioria de valor dos votos dos
credores presentes, requerer ao Juiz a substituição do Serventuário.

Art. 170 • Competem ao administrador nomeado, até a nomeação do Agente
Fiduciário,todos os atos de gestão e de representação, judicial ou extrajudicial, da massa falida.

Art. 171 - É lícito à Mesa constituir mandatários para fiscalizaçio da
administraçio, com especificação de suas atribuições, devendo estabelecer prazos para os
mandatos.

Art. 172 - Na falência,os créc!!tos serio classificados segundo a seguinte ordem:

I - créditos por encargos ou divida da massa;

11 - créditos traballústas e previdenciàrios;

m- outros créditos privilegiados.

§ 1° - O privilégio atribuído, aos créditós traballústas abrange somente aqueles de
cuja legitimidade não haja dúvida ou, quando houver, em confornúdade com a decisão proferida
pela Justiça do Trabalho, bem como valores devidos em decorrência de acidente de trabalho, que
seria apurados em autos apartados.

§ 2° - T&n privilégio especial os créditos de seguridade social, do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e do PISlPASEP. ..

§ 3° - São quirogratãrios os créditos sujeitos a concordata ou a falência não
compreendidos nos incisos e parágrafos deste artigo, devendo ratear-se entre eles o produto da
liquidação dos bens do ativos, após satisfeitos os demais créditos e as custas e despesas do
processo.

Art. 173 - Não se sujeitam aos efeitos da concordata ou da falência:

I - os créditos com garantia real;

11 - os representados por debêntures com garantia flutuante;

m- os direitos de retenção de coisa, decorrentes de lei ou de consentimento do
devedor, presumindo-se o consentimento entre empresàrios, quando haja conexão entre coisa
retida e dívida;

IV - os direitos a alimentos, contra pessoas fisicas devedoras ou sócias solidárias
de &lido ou concordatários, assegurada competência ao juízo da concordata ou da falência para
arbitrar os alimentos, durante a pendência do processo, e ressalvada as ações próprias ao titular
do direito a alimentos.

Art. 174 - São representados_~o processo de concordata e de falência:

I - a sociedade anônima, pelos seus administradores, de acordo com dehDeração da
Assembléia Geral;

n - sociedade de outra espécie, por sócio que tiver qualidade para !>brigá-la;

m- sociedade em liquidação,pelo liquidante;

IV - a coriumhão dos debenturistas, pelo seu agente fiduciário;

v -o devedor interdito, pelo seu curador;

VI • o patrimônio personalizado, pelo seu administrador;

Dezembro de 1999



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

VII - qualquer credor, por procuradores gerais, ad negotia;

VII os incapazes, por seus tutores, curadores, ou quem exerça o pátrio poder.

Parágrafo Único - Na Assembléia de Credores, quem represente credor deverá ser
assistido ou será representado por advogado, admitido que este ou a parte se faça acompanhar de
prepostos ou asseSsores.

Art. 175 - As contas correntes com o falido ou com o concordatário encerram-se
no momento da declaração da falência, ou da concessão da concordata, verificando-se o
respectivo saldo.

Art. 176 - Aplicam-se aos créditos do concordatário ou do falido os principios da
compensação de obrigações.

Parágrafo único - Não se compensam:

I - os créditos constantes de título ao portador;

II - os créditos transferidos dentro do termo legal da falência;

m - os créditos, ainda que ~encidos antes da falência, transferidos a devedor do
falido em prejuízo da massa, quando já-=era conhecido o estado de falência, embora não
judicialmente declarado.

Art. 177 - O manOl&LU a advogaao pode ser outorgado e seu instrumento
transmitido por qualquer meio de comunicação escrita, sendo obrigatória a allresentacão de
instrumento autêntico no prazo de quatorze dias do ingresso dos autos.·

§ 10 - O advogado constituído fica habilitado a tomar parte em qualquer ato ou
deliberação da massa, fazer declarações de crédito e receber intimações independentemente de
poderes especiais.

Art. 178 - Salvo disposição expressa em contrário nesta lei, da decisão do Juiz
cabe recurso de agravo, no prazo de sete dias, somente com efeito devolutivo.

Art. 179 - O serventuário, sob pena de responsabilidade, encaminhará, em vinte e
quatro horas, ao órgão oficial, todos os editais e intimações que por força desta lei devam ser nele
publicados e dirigirá as intimações pessoais que a lei determinar, sem prejuízo das penas previstas
para o descumprimento do dever de providenciar publicação, em cada caso.

Art. 180 - Os depósitos de numerário à disposição do Juízo, nos processos da
falência e de concordata, inclusive nas fases de recuperação ou de liquidação, serão feitos em
instituição financeira, com obediência às normas da legislação de organização judiciária do
Estado.

§ 10 - As quantias pertencentes à massa devem ser recolhidas a estabelecimento
bancário;

§ 20
- O numerário será depositado em contas remuneradas ou afins e não será

sacado senão por cheque nominativo;

§ 30
- Caso o estabelecimento bancário sofra qualquer espécie de interrupção de

suas atividades, os recursos da massa serãoJiberados imediatamente.

Art. 181 - Os pagamentos a1eiloeiro ou a corretor serão feitos em cheque nominal
a favor da massa, obrigado o leiloeiro ou carretor a depositá-lo, em vinte e quatro horas, na conta
bancária da massa, sob pena de atualização monetária e multa igual a 100/0 do valor corrigido,
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além de jUros e juros de mora, devidas eSsaS verbas desde o dia em que deveria ter sido feito o
dep6sito. . .

§ 1° - A requerimento de qualquer interessado, {) luiz podem determinar
suspendo, por sessenta dias, do leiloeiro ou corretor em mora, sem prejuízo de poder o valor
devido ser cobrado por ação de execução.

§ 2° - A certidão, extralda dos autos, da decisão do luiz mandando intimar para
pagamento, constituirá título executivo.

Art. 182 - Aos credores por obrigação vencida, representando crédito Ilquid,p.
exigível e reclamável na falência, é facultado ingressar no processo, desde o seu ajuizamento,
como listisconsortes.

Parágrafo único· Credores por qualquer obrigação poderão, igualmente, ingressar
no processo, como assistentes, desde o ajuizamento da falência.

Art. 183 - Ao falido e a qualquer credor faculta-se a asssitência, em qualquer ação
de que participe, a qualquer título, a massa falida, podendo opor às decisões com que não se
conforme, os recursos legais. .. .

Art. 184 - Igual direito se assegura aos credores do concordatário, nas ações de
que esse participe.

Art. 185· Qualquer CredorjlOderá recorrer de quaisquer deliberações do luiz, na
concordata, na falência, na recuperação,- e em qualquer ações envolvendo direitos a elas
relacionados. -=

Art. 186 - Os prazos dos (;fuais -e de intimações corrém a partir da primeira
publicação regular, vedada a publicação de edital ou de intimação no sábado ou no domingo.

Art. 187 - A partir do ajuizamento do pedido de falência e enquanto pender o
processo, não será admitido requerimento de concordata da devedora.

Art. 188 - Durante os processos de concordata e de falência, suspende-se a
prescrição das ações dos credores.

~. 189 - Os formulários apensos a esta lei são de utilização obrigat6ria.

TíTuLovm
Das Disposiçõ!-'S Transit6rias e Finais
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Art. 190 - Esta lei não se aplica às falências já declaradas e às concordatas já
requeridas, ressalvadas as disposições relativas à recuperação, que poderá ser proposta nos

( processos em curso, obedecido o rito desta lei.
Art. 191 - Nas falências de que trata o artigo anterior, não se admitirá a concordata

suspensiva.

·.r~. 192 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto-lei nO
!.óul, de 21 Jejwlho de 1945.
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.Art. 193 - Esta lei entrará emVigor noventa dias após sua publicação.

(anexos: 10)

TÍTULo IX
Formulários Anexos

Anexo 01

1") COMARCA:

FALÊNCIA DE _

CGC _
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_VARA. _ _ OFÍCIO ,

EDITAL DO ARTIGO 72, § 1°, DA LEI DE QUEBRAS

ASSEMBLÉIA DE CREDORES

Convocam-se os credores da falida para a reunião inicial da Assembléia de
Credores, designada para o dia , às , no endereço seguinte:

A Assembléia funcionará com qualquer número de credores.

REQUERENTE (S) DA FALÊNCIA:

LISTA DOS CREDORES QUE JÁ DECLARARAM cRÉDITOS NOS AUTOS:

Anexo 02

2") COMARCA:

CONCORDATADE, ,

CGC, "--__

_ VARA'-- OFÍCIO ,

EDITAL DO ARTIGO 34, I, DA LEI DE QUEBRAS

ASSEMBLÉIA DE CREDORES

Convocam-se os credores sujeitos aos efeitos da concordata em epigrafe,
para a reunião inicial da Assembléia de Credores, designada para o dia , às , DO endereço
seguinte:

A Assembléia funcionará com qualquer número de credores.

LISTA DOS CREDORES QUE JÁ DECLARARAM CRÉDITOS NOS AUTOS:
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TíTULo IX
Formu1ários Anex:os

Allexo 03

3") COMARCA:

FALÊNCIADE ,

CGC ,

Dezembro de 1999

_ VARA:...- _ _OFtCIO _

EDITAL DO ARTIGO 10", § l°, DA LEI DE QUEBRAS

ASSEMBLÉIA DE CREDORES

Convocam-se os credores da falida para a Assembléia de Credores,
designada para o dia , às , no endereço seguinte:

A Assembléia funcionará com qualquer número de credores.

USTA DOS CREDORES INDICADOS PELA REQUERENTE:

TÍTULo IX
Formulários Anexos

Anex:o 04

4") COMARCA:

CONCORDATADE ,

CGC ---;- _

_VARA._..,.-__-..,- _ _ OFtCIO ---'

EDITAL DO ARTIGO 10, § l°, DA LEI DE QUEBRAS

ASSEMBLÉIA DE CREDORES

Convocam-se os credores sujeitos aos efeitos da concordata em
epígrafe, para a Assembléia de Credores, destinada a deliberar sobre plano de recuperação,
desi~ para o dia , às , no endereço seguinte:

A Assembléia funcionará com qualquer número de credores.
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TÍTULo IX
Fonnulários Anexos

Anexo 05

5") COMARCA:

FALÊNCIADE _

CGC, _
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_ VARA'-- _ _ OFíCIO _

EDITAL DO ARTIGO 131 DA LEI DE QUEBRAS

Quadro Geral de Credores

TÍTULo IX
Fonnulários Anexos

Anexo 06

6°) COMARCA:

CONCORDATADE _

CGC _

_VARA'-- _ _ OFíCIO --"

EDITAL DO ARTIGO 52 DA LEI DE QUEBRAS

Convocam-se os credores sujeitos aos efeitos da concordata em epígrafe,
para a Assembléia de Credores, destinada à liquidação da concordatária designada para o dia • às
horas, no endereço seguinte:

A Assembléia funcionará com qualquer número de credores.
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TÍTULo IX
FonnuIários Anexos

Anexo O?

7") COMARCA:

FALÊNCIADE _

CGC _

Dezembro de 1999

_ VARA. _ _ OFÍCIO _

EDITAL DO ARTIGO 124 DA LEI DE QUEBRAS

Dá-se conhecimento aos credores da falida que a arrecadação é insuficiente
para as despesas do processo.

TÍTULo IX
Formulários Anexos

Anexo 08

8") COMARCA:

FALÊNCIADE .

CGC _

---.VARA'-- _ _ OFÍCIO _

EDITAL DO ARTIGO 138 DA LEI DE QUEBRAS

Comunica-se a abertura de concorrência para a venda de bens da
massa falida, podendo serem examinados os bens no(s) endereço (s) abaixo, e as propostas
entregues no endereço seguinte:

TÍTULo IX
Formulários Anexos

ADexo09

9") COMARCA:

FALÊNCIADE _

COC .

_VARA'-- _ _OFÍCIO, .

-'0_,,",-

EDITAL DO ARTIGO 50, §2°, DA LEI DE QUEBRAS

Dá-se ao devedor conhecimento de que foi requerida sua falência.
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Anexo 10
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TíTULO IX
Formulários Anexos
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IOl!) COMARCA:

FALtNCIA DE _

CGC _

_ VARA'-- _ _ OFíCIO _

EDITAL DO ARTIGO 136 DA LEI DE QUEBRAS

Dá-se conhecimento do requerimento da extinção das
obrigações do falido.

JUSTIFICATIVA

1. O Substitutivo ora apresentado foi elaborado por Comissão nomeada pelo Exmo.
Senador Jarbas Passarinho, quando ocupava o cargo de Ministro da Justiça, para analisar e propor
modificações na atual legis1ação de fàlências e concordatas.

O objetivo daquela Comissão foi o de obter a mais ampla modernização do texto
legaI vigente sobre a matéria. com vistas à reorganização e recuperação da empresa, ban como à
manutenção dos empregados e à preservação da produção e da circu1ação das riquezas, objetivando sempre
o desenvolvimento e o bem estar sociais.

2. Posteriormente, outra Comissão foi nomeada pelo DO. Ministro Mauricio Corrêa, com
a mesma finalidade de alterar a atual legislação de falência. tendo seu trabalhado resultado no Projeto nO
4.376193, apresentado pelo Poder Executivo.

3. Mas. ao contrário da comissih anterior, incorreu esta nova Comissão no grave erro de
elaborar a lei preoeupando-se tão-somente com õ devedor falido. distanciando-se dos ideários maiores que
norteiam a lei de fàlência, que são as preocupações com o emprego, a produção e a poupança sociais
globais.

4. Em to<Io o niundo, floresce a teoria da recupCração da empresa em dificuldade.

O que em todo o mundo se deseja tutelar e de fato se tutela. não é o devedor, nuiito menos
o devedor falido, como decorreria do projeto original, mas sim a organização empresarial.

O instituto da recuperaçio se volta para os reclamos sociais de que se prcscrvcm o
emprego, a tee:oologia e a relevância social e ecooômica da empresa.

S. Na forma em que se acha proposta no projeto original a assim chamada "1'OCllIpOI'IÇIo",
significa, em verdade, apenas moratória. PretaJdeu a assim cbamada "recuperaçlo", tal CClIIIO pmiIta 110
projeto, meramente substituir a concordata suspensiva atual, tanto que a pretendida "nlClUJIIIIÇIo" ÇIIIU
caberia, nos termos do artigo 9", quando a falência houvesse sido decretada e viIIIIdo • oontiml'çIo do
negócio.

Ao revés, a proposta da Comissão nomeada pelo Senador Jarba PuIarblho pI'IlIade
possa a recuperação da empresa pleitear-se a qualquer momento na tramitaçIo dai PftlClIIIllI de
concordata ou de 'falência. quando estiverem presentes seus pressupostos, assÍD8JlllldO a diwrIIdadI ...
os institutos de recuperação e de concordata, que o Projeto original confundiu.

6. Tal como se acha proposta a recuperação, significaria apenas a previsIo de que 110

multipliquem os prams de procrastinação dos pagamelltos do falido, sem possibilidade de oposiçio
razoável. ou de acompanhamento adequado do processo pelos credores. ou mesmo de SCl1 bom
processamento. Prejuízos maiores seriam causados aos próprios credores e à economia do país, ao invés de
beneficiá-los.

De fato, a proposta prevê que o pedido incluirá prazo para a recuperação econômicn ,.
financeira, demonstração de sua viabilidade, plano de solução do passivo, percentagem e pfaZ(
pagamentos dos créditos quirografãrios. devendo qualquer credor que deseje impugnar o requerimento ; ,ci
lo no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação.
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A multiplicidade dos credores. a notória dificuldade em se consultarem autos de falência, a
dificuldade ainda maior em compor os difi:reotes interesses de credores em múltiplas impugnações isoladas
que se apresentem. serviria apeIIIIS a multiplicar procedimentos estanques. com enonne dificuldade, para
cada credor. de obter noticia do que sucede. .

Uma das mais relevantes p~pações do Substitutivo ora oferecido foi cxatamcntc a
busca da conciliação de todos os interesses. a obscrvincia de um regime prudcnciã1 que preserve os direitos
e sua documcmação. a simplicidade e a c~ nas rotinas. compatibiliZlllldo esses objetivos com a
necessária observância do principio da economia processual.

7. A Comissão de Credores pnMsta da Proposta original, "de 3 a 5 membros" devendo
respeitar "a adequada representação de várias classes de credores e dos diversos interesses". significará,
occcssariamcntc. afastar da participação na administração e na fiscalização iodos os demais credores.

Nos termos do projeto. o Juiz deve. para a eleição dessa comissão, convocar reunião dos
credores; mas não se diz de que maneira se tomaria os votos.

Grupos de credores de valores 1Dfimos. até em conluio com o falido, facilmente afastarão
interesses significativos e respeitáveis.

Este Substitutivo cria a Allemb1éia de Credores. de forma diversa daquele prevista na
legislação anterior à atua1lei de quebras.

Na concordata, a Assembl6ía de Credores deverá apreciar o plano proposto, aprovaDdo-o.
emcndando-o ou constituindo comissIo para elaborar cmmdu IN proposta substitutiva.

O plano que instruir a concordata definirá u linhas gerais de recuperação. Também a
recuperação, no curso da falSncia, rccJamará um plano diretor.

8. Prevê o projeto original que, ao dcfCrir o pedido de rccupcraçlo, O luiz suspenderá a
realização do ativo. inclusive quanto a bens que constituam objeto de garantia real ou privil6gio, demolindo
todo o regime juridico das garantias edificado pelas leis brasileiras, na linha de todo o direito dos paises
civilizados. .

9. Nos termos daquele projeto um administrador judicial é sorteado, como 10 a sorte da
empresa e os direitos dos credores devessem ser entregues ao aeuo.

lO. Segundo ainda o projeto original, somente se não for executado o plano 6 que o luiz
encerrará a recuperação e determinará o prosseguimento da falência: mas. nos termal do lJ'ti&o 32 e do
artigo C1', panígrafos 2° e 3°, o descumprimento RIo 10 verificará scnlo pelo lIlCIIOI 111IO dcpoiJ.

lI. O artigo 32 do projeto, ademais, supõe que "os cnlditos seria lItIIaIizadoI
monctariamcntc. de modo não cumulativo".

Que significaria porém, "atualização não cumulativa"? A atualização deve calculaMo, dia
a dia, sobre o valor do cródito no dia anterior. Todos sabemos que, na realidade inflacionária do BruiI, dia
a dia se desvalorizam preços. saiúios, cr6ditos edemais valores em moeda. a ta.'IlIS superiores a 1% (um
por cento) ao dia. -

12. O teor do artigo C1' e de seus panígrafos 2° e 3° vincula a Recuperação à at"alizaçjo
monetária "não cumulativa", eJqlressllo de sentido hermético.

13. Merecem ainda rcfIcxjo os primeiros artigos da Proposta original.

14. As três primeiras· disposições se afastam da realidade de organizaçao jurfdico
constitucional do país, e dos reclamos da sociedade em que se estendam os beneficios da rccupcraçlIo e da
concordata preventiva, bem como a possibilidade de quebra, a setores de atividade ccon&nica RIo
abrangidos na legislação vigente.

15. Nos termos do § l° do art. 173 da Constituição Brasileira, a empresa pública, a
sociedade de economia mista e outras eotidades estatais que eJql\orcm atividade econômica sujcitam-se ao
regime jurídico próprio das empresas privadas, devendo. portanto, sujeitarem-se a DOrmas juridicas CIJI.
matéria fuJimentar.

16. Por outro lado, em razlIo do interesse nacional na manutenção da saúde e da
confiabilidade do mercado financeiro e de seguros, as instituições financeiras. sociedades scguradoras. de
capitalização, de previdência privada, de arrendamento mercantil e as coOperativas de cr6dito submctcm-se
a normas especiais que regem sua organização. funcionamento, saneamento e liquidação.

A rcmissllo à legislação específica que rege tais ativldades é necessária para tomar claro o
limite de aplicação da I~ Projetada.
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17. Diante de todo o exposto. e pelas demais inovações que apresenta. espera-se seja
aprovado o présente Substitutivo de Lei ao Projeto nO 4.376/93.

28 /01 /94
IA.

__~_j'_lL_'.....;;.~:z:.u.::.t.;......I'-N....:Q,!,4....:4'---1

r--- PaUTO DE LElII!! ---

4.376 ! 93
[ ] SlI'IESSI~

( ] AIlIIT1IIAT1~

[ ] SlISTllurlVA
[ ] lIllDIfltAllV11

[I aoJnVA DE

Trabalho Administração e Serviço PúblicoCOll1SSIO DE

IDEPurADO
MIl.

:Augusto Carvalho
TEllO/JlSTlflCAÇJo

Inclua-se, no art. 66, o seguinte parágrafo 3 1 , renumerando-se os
demais, com a seguinte redação:

" § 31 - Nas operações com recursos do FGTS que contem com'garan
tias reais, realizadas estas garantias, seu produto será utili
zado para a quitação dos créditos decorrentes dessas operações,
independentemente de quaisquer outros, inclusive privilegiados
ou preferenciais. Efetuado o pagamento dos referidos créditos,
sobejando saldo, este reverterá a favor-da massa."

JUSTIFICATIVA

Ora, a lei já oferece privilégio aos créditos trabalhistas, pode
se afirmar, aos créditos decorrentes da relação de trabalho, con
forme dispõe o art. 449, da CLT.
Em matéria de concurso universal, a tese não é inédita, a atual
lei de falência (Decreto-Lei n l 7.661/45), em seu art. 102, inc!
so II, já tem a previsão de privilégio especial sobre determina
dos bens.

Por sua vez, a Lei n l 6.024/74, que regula a intervenção/liquid!
ção extrajudicial das instituições financeiras, em seu art. 31,
busca resguardar a economia pública, a poupança popular e a seg~

rança pública, dando proteção especial.
É sabido que os recursos do FGTS, patrimônio do trabalhador, ori
undos da relação de trabalho, precisa merecer toda a proteção
do Estado já que este tem grande parcela de res~brisab1lidade em
sua administração. Seus titula~es, apesar do esforço que vem sen
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do feito pelo Conselho Curador~e demais órgãos encarregados da
administração/aplicação de seu~ recursos, não têm condições de
exercer um efetivo controle dessas operações.
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,---- PIo.El1DE UI lI!l ---

4.376 ! 93
[ l SlfIUSIVA
[ l MlIIIJMTIVA

[ l SlISTIlUT1VA
[ l IIOIlIFltATIVA

[JJ ADIIlVA DE

ICGIISSIO DE Trabalho Administracão e Serviço Público 1
MllDI

Augusto Carvalho
lDIOIJJmFItAÇIO

Acrescente-se ao art. 3 11 , "in fine", a seguinte expressa0:

" •••exceto aquelas cuja totalidade do capital social pertença
ao Estado".

JUSTIFICATIVA

Permitir a concordata/falência de uma empresa pública, cujo
capital social pertença integralmente ao Estado, seria de
cretar a sua própria falência, jogando nas costas da socie
dade o ônus pelas 'más administrações e gestões dessas empr~

sas, pois em última análise, o sócio majoritário, o Estado,
irá responder pérante toda sociedade pelos atos praticados
através de seus ..prepostos. Estes deverão ter o tratamento
previsto em lei e não será com a falência das entidades co~

troladas pelo Estado que ficarão inibidas as más gestões.

04/02/94
MIA
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICOI

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.376/93

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1 Q , I, da
Resolução n Q 10/91, o Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 24/01/94, por cinco
sessões, tendo, ao seu término, este Órgão Técnico recebido 26
(vinte e seis) emendas.

Sala da Comissão, em 8 de fevereiro de 1994.

~
Talita Yeda de Almeida

r/secretária
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,.---- no.m l( W I!! ---
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PROJETO DE LEI N" 4.376, DE 1993
(Do Poder Exeadvo)

MENSAGEM N" 1.014/93

TRABALHO, ADMINIST~AÇÂO E SERVIÇO
AlllOI

JOS~ LUIZ CLEROT

PO~LICO

G'''TIDO
PMDB :&J~'4&IM -PB 3 1 /76

EMENTA: "Regula a falencia, a concordata preventiva e a
rccuperaçlo das empraa. que exercem atividade econômica
regida pelas leis comerciai., e di outras providências."

EMENDA

SUBSTITUTIVO GLOBAL

TÍTULO r

Disposições Preliminare5

Art. l° - Submete-se às normas que regem a fulência e pode gozar dos benefícios da I
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concordata e da recupt...ação quem explore, de forma organizada, atividade econômica, seja comercial,
civil ou de outra natureza.

§ l° - Não se aplica esta lei ao profissional liberal, ainda que exerça sua profissão com o
concurso de outras pessoas, nem ao artista, ao cientista ou ao escritor.

§ 2" - A aplicação das disposições desta lei às instituições financeiras, sociedades
seguradoras, de capitalização, de previdência privada, de arrendamento mercantil e às cooperativas de
crédito, dar-se-á nos liR!Ítes da legislação específica a que estão sujeitas.

§ 3° - Ao incorporador de imóvel e às cooperativas, observado o disposto no parágrafo 2°,
aplica-se esta lei.

Art. 2° - As empresas públicas, as sociedades de economia mista e outras entidades
atais que explorem atividade a que se refere o "caput" do artigo l° poderão ter sua falência

eclarada, sendo-Ihes facultado requerer concordata e pleitear recuperaçã9, na forma desta lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo se aplica a quaisq~~r entidades controladas, por I
ualquer forma, por ente público. ._ . I

Art. 3° - Para os efeitos desta lei, a denominação "empresa" ou "empresário" compreende
qualquer das pessoas abrangidas pelos artigos anteriores.

TÍTULo 11

Da Recuperação da Empresa

Art. 4° - Na tnuiUtação dos processos de concordata e falência objetivar-se-á, quando
conveniente e economicamente viável, a recuperação da empresa. .'

§ 1° - Em se tratando de micro ou pequena empresa, somente se admitirá proposta de
recuperação para aquela que tenha um minimo de cem empregados ou utilize tecnologia relevante. ~

§ 2° - A recuperação poderá ser proposta em qualquer fase dos processos de concordata e
falência.

§ jo _ A viabilidade econômico-financeira e a conveniência de ser recuperada a empresa deverão I
ser demonstradas, fundamentadamente, por quem propuser a recuperação.

Art. 5° - Para que tenha curso o procedimento da recuperação é necessário consenso do
devedor e da Assembléia de-Credores, manifestado na forma desta lei.

Parágrafo único - As manifestações que formarem consenso serão irrevogáveis, salvo novo
acordo de vontades.

Art. 6° - Para a demonstração da viabilidade e da conveniência de recuperação da empresa, serão
CODSiderados, dentre outros, os seguintes requisitos:

a) importância social e econômica da empresa no contexto local, regional ou nacional;

b) quantidade e qualidade significativas da mão-de-obra, empregada ou tecnologia
relevante utilizada;

c) passivo significativo.

Parágrafo único - Para a recuperação admitem-se, dentre outros, os seguintes meios e
procediment~s:

a) transformação, incorporação, fusão ou cisão;

b) alteração ou substituição do bloco de controle;

c) substituição, parcial ou total, dos administradores.
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Art. 7° - Têm legitimidade para propor a recuperação, além do devedor, o Poder Público, o
Ministério Público, a Assembléia de Credores, bem como os empregados.

§ l° - Sobre a proposta, podem manifestar-se os legitimados, no prazo de trinta dias.

§ 2° - Qualquer dos legitimados poderá, dentro dos trinta dias, oferecer plano de recuperação,
caso não tenha sido apresentado.

§ 3° - A proposta dos empregados deverá ser formulada pela maioria absoluta deles.

Art. 8° - A proposta de recuperação se processará em separado, sem suspensão do processo de
concordata ou de falência.

Art. 9° - Poderá o Juiz mandar processar proposta de recuperação de não legitimado, que
demonstre cabalmente seu interesse econômico na recuperação da devedora.

Art. 10 - As propostas e os planos de recuperação oferecidos serão submetidos à
aprovação da Assembléia de Credores, e simultaneamente, ao devedor.

Art. 11 - Requerida a recuperação por um credor, ou proposta por outro legitimado,
caso a Assembléia de Credores não esteja reunida, o serventuário enviará, imediatamente, ao órgão
oficial, edital convocando-a para reunir-se no sétimo dia subsequente à publicação.

§ 1° - Se a Assembléia de Credores aprovar a proposta de recuperação, apreciará em
seguida o plano proposto, aprovando-o, emendando-o ou elegendo comissão para elaborar, quer
emendas, quer plano substitutivo, ou ainda para elaborar plano, se não houver sido oferecido com a
proposta.

Art. 12 - Praticados os atos previstos no parágrafo anterior, a Assembléia de Credores:

a) convocará nova reunião, para apreciação do plano proposto, para o 14° (décimo-quarto) dia
subsequente à intimação dos interessados:

b) entregará ao Serventuário cópias para o devedor, que será intimado a manifestar-se nos autos
da recuperação.

Parágrafo único - as intimações serão enviadas pelo Serventuário ao órgão oficial no dia
seguinte ao da convocação.

Art. 13 - Aos legitimados a que se refere o artigo 7°, será facultado participar da Assembléia de
Credores que apreciará a proposta de recuperação e respectivo plano, bem como manifestarem sobre
eles.

§ 1° - A participação dos empregados se fará por advogado que exiba procuração da
maioria deles.

§ 2° - O reconhecimento das firmas nessas procurações será gratuito.

Art. 14 - O consenso entre o devedor e a Assembléia, acolhendo proposta de recuperação e
respectivo plano, será submetid ao Juiz, que o julgará por sentença.

Parágrafo único - No julgamento da proposta, o Juiz considerará os requisitos do artigo 6° e o
consenso formado.I Art. IS - Recusada, pela Assembléi~, ~elo devedor ou pelo Juiz, pr~p?sta de ~e.euperação, só

I
poderão renová-Ia a Assembléia, pela maJona absoluta do valor dos credltos hablhtados, ou os '
empregados, por quem represente dois terços deles.

I § 10
_ Se for recusada segunda proposta de recuperação, não se admitirá seja reiterada.

I
. § 20

- Da decisão do Juiz denegando proposta de recuperação, cabe recurso de agravo de
Instrumento.

TÍTULO III

Da Concordata

CAPÍTULO I
Normas Gerais

Art. 16 - O foro da concordata é:
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I - o donúcílio da pessoa fisica;

II - a sede do devedor pessoa juríca ou da finna individual.

Dezembro de 1999

Art. 17 - Desde o ajuizamento do pedido de concordata, e independente de participação na
Assembléia de Credores, qualquer credor poderá representar ao Juiz. opondo-se à concessão da
concordata e propondo a declaração de falência do devedor, se:

I - não atendidas as exigências dos artigos 28, 29, 30 e 32 desta lei;

II - houver sacrificio dos credores maior do que aquele que decorreria da liquidação, na
falência, ou impossibilidade evidente, quer, de ser cumprida a concordata, quer, com ressalva dos §.§ 3°
e 4° do Art. 8°, de ser a empresa recuperada.

III - forem inexatas as infonnações prestadas pelo devedor, na inicial, ou na
documentação apresentada;

IV - caracterizado qualquer ato de fraude ou má-fé, ou fato tipificado como crime,
praticado em detrimento dos interesses da massa ou de qualquer credor.

Art. 18 - Oferecida a representllção de que trata o artigo anterior e autuada em separado, sem
suspensão do feito principal, o Juiz mandará intimar o devedor para, emq uarenta e oito horas,
apresentar contestação, indicando as provas de suas alegações..

§ 1° - Findo o prazo estabelecido neste artigo,' os autos serão imediatamente conclusos
ao Juiz, que, em três dias, proferirá despacho, deferindo, se for o caso, as provas que entender
necessárias e designando audiência de julgamento, a ser realizada nos sete dias seguintes, que não
poderão ser ultrapassados.

Art. 19 - O <1espacho que manda processar a concordata determina o vencimento antecipado de
todos os créditos sujeitos aos seus efeitos.

Art. 20 - O pedido de concordata não resolve os contratos bilaterias, que continuam sujeitos às
nonnas do direito comum.

Art. 21 - Cabe na concordata pedido de restituição, nos tennos do Capítulo VII, do Título V.

Art. 22 - A concordata concedida obriga a todos os credores, adnútidos ou não ao passivo, não
se sujeitando aos seus efeitos apenas os créditos trabalhistas e os credores com direitos reais de
garantia, nos linútes de suas garantias.

§ 1° - Se o concordatário recusar o cumprimento da concordata a credor sujeito aos seus
efeitos, que não se habilitou, pode este acionar o devedor, pela ação que couber ao seu título, para
haver importância total da percentagem da concordata.

I
§ 2° - O credor excluído, mas cujo crédito tenha sido reconhecido pelo concordatário,

pode exigir deste o pagamento da percentagem da concordata, depois de terem sido pagos todos os
1 credores habilitados.

Art. 23 - A concordata não produz novação, não desonera coobrigado com o devedor, JlCm
fiador deste, ou responsável por via de regresso.

Art. 24 - Durante o processo da concordata o devedor conservará a adnúnistração dos seus
bens. Contudo, enquanto a concordata não for por sentença julgada cumprida, o devedor não poderá,
sem prévia autorização do Juiz, alienar ou onerar seus bens imóveis ou outros sujeitos a cláusulas da
concordata. Outrossim, sem o consentimento éxpresso de todos os credores adnútídos e sujeitos aos
efeitos da concordata, não lhe é pennitido vender ou transferir o seu estabelecimento.

§ 1° - Os atos praticados pelo concordatário, com violação deste artigo, são ineficazes
I relativamente à massa, no caso de rescisão da concordata.

§ 2° - Havendo comprovada necessidade, ou evidente utilidade, o Juiz, depois de ouvida
a adnúrjstração da massa, poderá autorizar a alienação de imóveis ou a 'Constituição de garantias reais.

I
Art. 2S - O concordatário fica obrigado, sob pena de sequestro, a consentir que os credores, por

si ou por prepostos ou mandatários, examinem seus instrumentos de escrituração e demais documentos
negociais, nos prazos e pela fonna que forem estabelecídos pejo Juiz.
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Parágrafo único - Os credores, por sua vez, são obrigados a fornecer ao Juiz ou a
qualquer credor que o requeira, infonnações precisas, e a exibir os documentos necessários e os seus
instrumentos de escrituração, na parte relativa aos negócios que tiverem com o devedor.

\

Art. 26 - O tenno inicial do prazo para cumprimento da concordata é a data de ajuizamento do

pedido.

Parágrafo único - O devedor, sob pena de decretação da falência, deverá:

I - depositar, em juízo, as quantias correspondentes às prestações que se vencerem antes
do despacho que conceder a concordata, até o dia imediato ao dos respectivos vencimentos, se a
concordata for a prazo; se à vista, as quantias correspondentes à percentagem devida aos credores serão
depositadas dentro dos trinta dias seguintes à data de ajuízamento do pedido;

fi - pagar as custas e despesas do processo dentro dos trinta dias seguintes à data em que
for proferido o despacho de concessão da concordata.

Art. 27 - A concordata pode ser rescindida:

I - pelo descumprimento de qualquer obrigação dela decorrente;

II - pelo pagamento antecipado feito a algum credor, com prejuízo dos demais;

IH - 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;

VII - pela condenação do concordatário, ou dos controladores, administradores,
gerentes ou liquidantes da sociedade em concordata, por crime praticado em detrimento dos interesses
da massa ou de qualquer credor.

§ 10 - A falência ou a resclsao da concordata de sociedade em que houver sócio
solidário, importa a rescisão da concordata deste com os seus credores particulares.

§ 20
- A falência do sócio ou a rescisão da sua concordata importa a rescisão da

concordata da sociedade.

\

Art. 28 - Pode requerer a rescisão da concordata qualquer credor admitido e sujeito aos seus
efeitos.

. § 10 - Autuado em separado o pedido de rescisão, 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 sentença.

§ 2
0

- Se o pedido se fundar no inciso I do artigo anterior, o concordatário pode elidi-lo
efetuando o pagamento ou cumprindo a obrigação; nos casos dos incisos II a VI e do § 2° do artigo
antenor, pode evitar a rescisão depositando em juízo todas as prestações vencidas e vincendas e
cumprindo as demais obrigações assumidas.

devedor.
§ 3

0
- Na sentença que rescindir a concordata o Juiz decretará a liquidação .do ativo do

~. ~9 -. Os_credor.es ant~riores à concordata, independentemente de nova declar;ção,
concorrerao a hqUldaçao pela Importancla total dos créditos verificados, deduzidas as cotas que tiverem
recebido na concordata.

_ . ~ 10 - Se o concordatário houver pago a uns percentual maior do que a 'outros, aqueles
terao de restItUIr o excesso à massa, se esta não preferir completar o pagamento aos outros, igualando
todos.
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,I § 2° - Aos titulares de créditos ulteriores á concordata, é lícito colocar á disposição dos
icredores anteriores quantia necessária ao pagamento de seus créditos, para os excluir do feito.

§ 3° - A rescisão não libera as garantias, pessoais ou reais, que, porventura, assegurem o
cumprimento da concordata, mas por elas somente se pagarão os credoresanteriores.

Art. 30 - Os titulares de créditos ulteriores á concordata, enquatito esta não for julgada
cumprida, estão sujeitos, para requerer a falência do concordatário, ao juízo da concordata, onde o
pedido será processado em apartadc,.

Art. 31 - Pagos os credores e cumpridas as as outras obrigações assumidas pelo concordatário,

~
eve e~te requerer ao Juiz seja julgada cumprida a concordata, instruindo o seu requerimento com a

respectivas provas.

§ 1° - O juiz mandará tomar público o requerimento, por edital, no órgão oficial e em
utro jornal de grande circulação, marcando o prazo de catorze dias para reclamações 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 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.

§ 4° - A sentença que julgar cumprida a concordata declarará a extinção das
responsabilidades de devedor e será publicada por edital.

CAPÍTULO II
Do Processamento da Concordata

Art. 32 - O ajuizan•.:nto da concordata deve visar, em regra, á recuperação da empresa.

§ 1° - Ressalvadas as disposições dos parágrafos 2° e 3° deste Artigo, e observadas as dos artigos
4°, 5° e 6° e seus parágrafos, a inicial será instruída por esboço, no mínimo, de um plano visando á
recuperação da empresa, incluidas necessariamente, quando se tratar de sociedade:

a) manifestação ou manifestações dos administradores da devedora quanto á conveniência de
serem todos eles ou alguns mantidos á frente dela e de ser ou não facultada aos que compõem o bloco
de controle a manutenção de suas posições;

b) manifestação ou manifestações dos que compõem o bloco de controle, a partir da
comunicação que lhes será feita dos textos referidos na alínea arlterior.

§ 2° - Se entender desnecessária a aplicação de um plano de recuperação, o devedor que
não for micro ou pequena empresa, deverá apresentar, com a inicial, suas razões, demonstrando
encontrar-se em situação especia1.'

§ 3° - Quando se tratar pé micro ou pequena empresa que não comprove satisfazer exigências do
§ I° do art. 4°, ou em situações especiais, pode o Juiz deferir concordata visando ao mero saneamento
econômico-financeiro da empresa.

§ 4° Instruirão também a petição inicial:

a) em se tratando de sociedade, os atos constitutivos e alterações ulteriores, evidenciando o teor
vigente do estatuto ou contrato social;

b) prova de inscrição no registro próprio;

c) prova de formalização regular de seus instrumentos de registro contábil;

d) prova de atividade regular, no mínimo por dois anos;

e) as demonstrações financeiras obrigatórias por lei para a empresa, na data do último
balanço, assim como iguais demonstrações levantadas especialmente para a concordata, se existirem;
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f) lista nominativa, à data do pedido de concordata, de todos os credores sujeitos aos efeitos
dela, com o domicílio e a residência de cada credor, a natureza e o valor atualizado do crédito,
discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos, a indicação dos registros contábeis de
cada transação pendente e o regime contratual de atualização dos débitos, quando existir;

g) lista nominativa, à data do pedido de concordata, de todos os credores não sujeitos aos efeitos
dela, com as infonnações e os esclarecimentos da alínea anterior;

§ 50 _ Até a data estabe~ecida no § lOdo art. 27, a conclusão dos autos ao Juiz, deverá o devedor
oferecer os demonstrativos levantados para a data da distribuição da concordata.

Art. 33 - Cumpre ao devedor, para que possa ser deferida a concordata:

I I - visar à recuperação da empresa ou, quer por suas dimensões, quer por encontrar-se em
situação especial, justificar a suspensão de pagamentos, para saneamento de sua posição econômico
financeira;

II - possuir ativo cujo valor corresponda a mais de 50% (cinquenta por cento) do seu passivo
quirografário; na apuração desse ativo, o valor dos bens que constituam objeto de garantia será
computado tão somente pelo que exceder da importância dos créditos garantidos;

III - não ser falido ou, se o foi, estarem declaradas extintas as suas responsabilidades;

IV - não haver impetrado, nos últimos cinco anos, nem ter em curso concordata;

v - não ter sido condenado por crime falimentar, furto, roubo, apropriação indébita, estelionato e
outras fraudes, tráfico de drogas, concorrência desleal, falsidade, peculato, contrabando, crime contra o
privilégio de in\éenção ou marcas de indústria e comércio, crime contra a economia popular ou o
sistema financeiro~nacional. : I

VI -~ haver contraido, nos 60 dias anteriores ao pedido da concordata, divida marcantemente
maiores do que a média atualizada dos doze meses anteriores.

Art. 34 - O devedor, na petição inicial da concordata, apresentada em duas vias, oferecerá aos
credores quirograf'arios, por saldo de seus créditos, o pagamento em moeda corrente nacional, com o
seu valor atualizado na data de sua entrega efetiva, de:

1- 60% (sessenta por cento), se for à vista;

II - 70% (setenta por cento), 80% (oitenta por cento), 90% (noventa por cento) ou 100% (cem
por cento), se o prazo, respectivamente, for de seis, doze, dezoito, ou vinte e quatro meses, devendo
ser pagos, pelo menos, dois quintos no primeiro ano, nas duas últimas hipóteses.

§ 10 _ Os prazos se contarão do deferimento da concordata, obrigado o concordatário ao
depósito do valor de cada uma das parcelas na data estipulada.

§ 2° - Aos pagamentos das parcelas do percentual oferecido, o devedor estará obrigado a
acrescentar, nas mesms datas, o pagamento, sobre o valor do principal atualizado:

a) dos juros contratuais ou, se não existirem, dos de lei.

,I b) dos juros moratórios, da data do vencimento da obrigação à data do pagamento.

c) da pena contratual, quando tiver havido inadimplemento ou mora anterior ao pedido I

da concordata;

Art. 35 - A pequena e a microempresa, assim qualificadas nos tennos da legislação própria, e

I
quem exercer individualmente a atividade empresarial, desde que os respectivos passivos sejam de
pequeno valor, poderão ser dispensados, pelo Juiz, do cumprimento do disposto nas alíneas "c", "d", e

I"e" do § 4° e § 5° do artigo 28.
\ Art. 36 - Com a petição inicial, o devedor apresentará os instrumentos de escrituração
lobrigatórios, que serão encerrados pelo serventuário, em tennos assinados pelo Juiz.

I § 10 - O serventuário certificará nos autos a fonnalidade de encerramento dos instrumentos de
Iescritl,lração, os quais ficarão depositados em cartório para serem entregues à administração do
Idevedor, se deferida a concordata. .
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I § 2° - No mesmo ato, o devedor depositará em mãos do serventuário, mediante recibo, a quantia I
,~~ssária às despesas até a publicação do edital a que se refere o artigo 34,1. :

§ 3° - Efetuado o pagamento da publicação do edital, assim como das despesas de porte das
comunicações aos credores, o serventuário depositará o saldo em conta à disposição do juízo da
concordata.

§ 4° - O serventuário certificará nos autos o nome do funcionááo do Cartório autorizado a
manusear, sob responsabilidade do Serventuário, os instrumentos de escrituração, aos quais terão
acesso os advogados dos credores, os contadores por eles indicados e os peritos nomeados ou
aprovados pelo Juiz, sempre com a presença do funcionário ou do próprio serventuário.

Art. 37 - Não atendida exigência ou condição dos artigos 28 a 32, ou caractelÍzada
inequivocamente fraude ou dolo no pedido, qualquer credor, antes mesmo da Assembléia de Credores,
ou em qualquer outro momento, poderá solicitar ao Juíz que decrete.a liquidação do ativo do devedgL

Parágrafo único - O Serventuário deverá propor ao Juiz a decretação da liquidação, se
houver indício veemente de fraude ou dolo, ou inobservância de exigência ou condição para
ajuizamento da Concordata.

Art. 38 - No dia em que for ajuizado o pedido de concordata, o serventuário expedirá:

I ~ edital, que será publicado no órgão oficial, noticiando a solicitação da concordata, a data, hora
e local da Assembléia de Credores, reproduzindo as listas nominativas dos credores com todos os seus
dados e convidando para a Assembéia os Credores eventualmente omitidos.

11 - intimação, endereçada a cada um dos credores cujo nome e endereço constem das listas da
alínea "r' do § 4° do artigo 28, para comparecimento à Assembléia de Credores no décimo quarto dia
após o do ajuizamento, com designação de hora e local.

m - intimação, endereçada a cada um dos credores cujo nome e endereço constem das listas da
alínea "R' do § 4° do Artigo 28 para que ofereçam, até a abertura da Assembléia de Credores,
declaração eos documentos de seus créditos e de seus privilégios.

§ l° - A publicação do edital suspenderá as ações e execuções contra o devedor, por créditos
sujeitos aos efeitos da concordata, e será válida para a citação de todos os credores e interessados.

§ 2° - O órgão oficial dará preferência absoluta à publicação desse edital e das demais
publicações previstas nesta lei.

Art. 39 - Cumpridas as providências previstas nos incisos do artigo 45, o serventuário
encaminhará ao representante do Ministério Público um exemplar do Órgão Oficial que houver
publicado as listas de credores, certificando-o nos autos.

Art. 40 - O pedido de concordata da sociedade não produz quaisquer alterações nas relações dos
sócios, ainda que solidários, com os seus credores particulares.

Art. 41 - A Assembléia de Credores será presidida pelo maior credor presente e terá como vice
presidentes os dois que a ele se seguirem em grandeza, segundo a lista dos créditos sujeitos aos efeitos
da concordata.

§ 1° - Até o segundo dia da Assembléia, os credores elegerão dois secretários, tendo cada credor
um voto e servindo como escrutinador o serventuário, auxiliado pelos vice-presidentes. O president~os

vice-presidentes e os secretários comporão a Mesa da Assembléia.

§ 2° - Enquanto não efetivada a eleição prevista no parágrafo anterior, a Assembléia será
secretariada pelo serventuário.

§ 3° - Na Assembléia de Credores, os representantes poderão ser assistidos ou serão substituídos
por advogados, facultada assessoria ao credor, ou a seu advogado, por prepostos seus.

§ 4° - Nas deliberações da Assembléia dos Credores, ressalvada a regra do § 1°, os votos serão
tomados segundo a grandeza dos créditos.

Art. 42. À Assembléia de Credores, em sua reunião inicial, compete:
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I - receber as declarações de créditos;
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11 - compará-las com o constante das listas de credores que instruam a inicial ou constem da
escrituração do devedor;

m- examinar a documentação do devedor;

IV - examinar a situação econômico-financeira do devedor;
V - examinar a documentação das declarações de crédito, a que se refere a alínea "f' do

parágrafo 4° do artigo 28, opinando sobre elas, devendo, por votos significando mais da metade do
ar dos créditos sujeitos aos efeitos da concordata representados na Assembléia, recomendar seu

colhimento, sua recusa, ou realização de pericia, para apuração da legitimidade e do valor dos
réditos;

VI - verificar os créditos a que se refere a alínea "g" do parágrafo 4° do artigo 28, manifestando
se sobre a legitimidade e o valor desses créditos e dos privilégios pertinentes;

VII - manifestar-se quanto à concessão da concordata;

vm -apreciar proposta de recuperação da empresa, se houver.

IX - indicar os nomes de peritos, para as verificações necessárias;

x - propor remuneração do administrador que o Juiz nomear;

Art. 43 - As declarações recebidas dos credores, na serventia, até o momento da abertura de
cada sessão, serão encaminhadas à Assembléia de Credores, em duas vias, mediante recibo, através-do
serventuário ou de funcionário por ele indicado.

§ 1° - A primeira via será documentada com os títulos representativos ou demonstrativos do
crédito ou com sua fiel reprodução autenticada.

§ 2° - O presidente da Assembléia receberá do Serventuário as declarações, devidamente
autuadas e numeradas, com anotação, na capa dos autos de cada declaração, do valor do crédito
declarado.

Art. 44 - Ao iniciar-se a Assembléia, na primeira sessão, o presidente:

I - submeterá aos credores propostas de tempo de duração da sessão;

11 - encarregará credores:

a) de comparação entre as declarações de crédito autuadas e as informações correspondentes
constantes das listas que integram o pedido de concordata;

b) de exame das declarações de crédito e de elaboração de proposta à Assembléia, para cada um
deles, ou no sentido de seu acolhimento, ou de sua recusa, ou de realização de pericia.

Parágrafo único - Se for verificada divergência entre o valor ou caracteristicas do crédito
eclarado e os constantes das listas de crédito que instruirem a inicial, o crédito será submetido a
ricia, condenando-se nas custas da sucumbência o responsável pela informação incorreta.' I

Art. 45 - A reunião inicial da Assembléia de Credores, convocada por edital, durará no
núnimo dois dias, nos horários que a própria Assembléia fixar, podendo prosseguir em outras datas por
ela designadas.

§ 1°- São vedados intervalos superiores a três dias, entre as datas das reuniões da Assembléia.

§ 2° - Se não houver esboço de plano acompanhando a inicial, ou se o mesmo for
recusado, a Mesa poderá nonear comissão de credores para formular esboço e apresentá-lo, no prazo
de sete dias, com designação, desde logo, do local e hora em que outros sete dias depois voltará a
reunir-se a fim de apreciá-lo, aprimorá-lo e complementá-lo.

Art. 46 - Cumpridas as tarefas previstas no artigo 26 e seus parágrafos, os autos da
concordata e das declarações de créditos, com as provisões de Assembléia, serão encaminhadQS.-ao
representante do Ministério Público, que em cinco dias poderá manifestar-se sobre proposições da
Assembléia.
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§ 1° - No dia seguinte ao término do prazo deste artigo, com a manifestação do
Ministério Público ou sem ela, os autos principais e os de todas as declarações de créditos entregues ao
serventuário até essa data serão conclusos ao Juiz, que apreciará, em dez dias. o pedido de concordata,
concedendo-a, ou decretando a liquidação do ativo do devedor, ou ainda proferindo despacho
ordenador que decidirá das proposições da Assembléia de Credores, uma a uma.

§ 2° - Se o Juiz decretar a liquidação do ativo, cabe agravo de instrumento.

§ )0 _ Do despacho ordenador, cabe, igualmente, agravo de instrumento.

Art. 47 - Se o Juiz determinar providência para o ordenamento de manifestação da Assembléia de
Credores, designará data, hora e local para que a Assembléia de Credores volte a reunir-se e, observada
a grandeza dos créditos acolhidos, proceda a novas votações, nos pontos que o Juiz indicar.

Parágrafo único - A nova reunião terá lugar dentro de quatorze dias, no máximo, contados do
despacho ordenador, sendo dever do serventuário encaminhar esse despacho ao órgão oficial, no dia
seguinte àquele em que for prolatado, para intimação dos credores e do Ministério Público.

Art. 48 - Facultada manifestação, em três dias, do Ministério Público e de qualquer credor, irão
em seguida os autos, com a ata e os documentos da reunião da Assembléia, ao Juiz, que, em dez dias,
decidirá de todas as divergências registradas nas atas da Assembléia de Credores, podendo acolher
créditos declarados, recusá-los, ou ainda determinar a realização de perícia, quando entender necessária
à verficação do crédito, nomeando nesse caso perito para cada crédito que entenda reclamar perícia,
dentre os indicados pela Assembléia.

§ 1° - Todas as perícias se realizarão no prazo de três dias das intimações dos peritos,
que o Serventuário remeterá em 24 horas ao Órgão oficial;

§ 2° - O Serventuário fará reiterar por telefone, ou, se houver, por fax-símile, a
intimação, certificando-o nos autos;

§ )0 _ Para a realização das pericias, quando necessária, o Juiz nomeará especialistas escolhidos
dentre os indicados nas listas apresentadas pela Mesa da Assembléia.

Art. 49 - Em vinte e quatro horas contadas da entrega do último laudo pericia!...em
cartório, o Serventuário encaminhará ao órgão oficial a convocação da Assembléia de Credores, que
terá lugar no décimo quarto dia, contado esse prazo a partir da data da publicação, para manifestação
sobre os laudos e os créditos objeto delas.

Parágrafo único - No mesmo prazo poderão manifestar-se o devedor e qualquer dos
credores e o Ministério Público.

Art. 50 - Após manifestação dos interessados, o Serventuário fará os autos conclusos ao
Juiz, que decidirá dos créditos objeto da perícia.

Parágrafo Único - A nomeação de perito contábil, nos processos regidos por esta lei, recairá,
obrigatoriamente, em contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e incluído em lista
que a Federação do Comércio de cada Estado da União ou do Distrito Federal encaminhará ao Tribunal
de Justiça respectivo.

Art. 51 - Na sentença que conceder a concordata, o Juiz nomeará administrador para a
devedora, mantendo ou não na administração, em conjunto com o administrador nomeado, todos ou
alguns de seus dirigentes.

§ 1° - O administrador da devedora será nomeado dentre os que integrem quadros de
administradores com titulo universitário ou de advogados, devendo ter experiência do ramo e satisfazer
as exigências a que estejam sujeitos os administradores de instituições financeiras.

§ 2° Não poderá ser nomeado administrador da devedora aquele que for sócio, empregado,
amigo intimo ou parente, até )0 grau, do devedor, de credor, de sócio ou administrador da sociedade
devedora ou credora.

Art. 52 - Cabe ao administrador nomeado pelo Juiz:

I - promover e manter contato com os demais administradores, com o bloco de controle e com a
Mesa da Assembléia de Credores, procurando entendimento harmonioso;
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n-defender o patrimônio da devedora;

m-buscar as melhores soluções comerciais;

IV - cumprir tarefas específicas que lhe sejam determinadas pelo Juiz;
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I.

v - agir com lealdade e diligência, subordinado à orientação da Mesa e em estrita obediênciJI-às
decisões do Juiz.

Parágrafo uruco - As divergências entre o administrador nomeado pelo Juiz e outro
I administrador ou interessado serão decididas pelo Juiz, autuando-se em separado o incidente' e sem

suspensão do processo da concordata.

Art. 53 - O administrador nomeado fará jus à remuneração arbitrada pelo Juiz por
proposta da Mesa da Assembléia de Credores.

Art. 54 . Concedida a concordata, a Mesa da Assembléia de Credores se manifestará
sobre:

I - a estrutura organizacional da empresa e seu procedimento operacional;

n - prosseguímento ou interrupção das diferentes linhas de atividade da empresa, ou de qualquer
delas em especial;

m-o esboço de plano que recomende para a recuperação.

Parágrafo Único - quando não houver manifestação uniforme dos administradores, ou
manifestação uniforme dos que compõem o bloco de controle (letras "a" e "b" do § l° do Artigo 28),
manifestar-se-á também a Assembléia de Credores sobre a conveniência de:

a) manutenção ou alteração do bloco de controle;

b) manutenção ou substituição dos administradores ou de administrados da empresa;

Art. 55 - Até integral cumprimento da concordata, em face de manifestação da
Assembléia, do administrador nomeado, ou de outro administrador, poderá o Juiz, ouvidos em sete
dias.. o devedor, os demais interessados e o representante do Ministério Público, determinar, por
sentença, a imediata liquidação do ativo da empresa ou ordenar se aguardem os demais atos do
processamento da concordata.

Parágrafo Único - Será decretada a liquidação se o concordatário não efetuar pontual e
integralmente depósito de cada uma das parcelas estipuladas, nos termos do artigo 30, seus incisos e
parágrafos.

Art. 56 - Se o Juiz decretar a liquidação do ativo do devedor, a sentença fixará termo legal para
as obrigações do devedor e convocará a Assembléia de Credores a reunir-se, em sete dias, paraJiar
início ao processo de liquidação.

Art. 57 - Da sentença cabe agravo de instrumento.

TÍTULo IV
Da Falência

Capítulo I
Da Caracterização da Falência

Art. 58 - Considera-se falido o empresário que, sem relevante razão de direito, não paga
no vencímento obrigação líquida.

Art. 59 - São líquidas:

I - a obrigação nascida de título que legitime a execução;

n-a obrigação provada por conta extraída dos instrumentos de escrituração do devedor
e verificada judicialmente, na forma prevista no artigo seguinte.
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Parágrafo Único - Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos
que não se possam na mesma reclamar.

Art. 60 - A verificação nos instrumentos de escrituração do devedor será requerida pelo
credor ao Juiz competente para declarar a falência, funcionando dois peritos nomeados pelo Juiz.

§ 1° • O devedor será citado para, em dia e hora marcados, exibir suas escrituração em
juizo, na forma da lei.

§ 2° - A recusa de exibição ou a irregularidade nos instrumentos de escrituração provam
contra o devedor, salvo sua destruição ou perda em virtude de força maior.

§ 3° - Os peritos apresentarão o laudo dentro de três dias e, julgado por sentença o
exame, os respectivos autos serão entregues ao requerente, independentemente de traslado, não
cabendo da sentença recurso algum.

§ 4° - Apurado débito, as contas assim verificadas são consideradas vencidas desde a
data da sentença que julgou o exame e independem de protesto.

Art. 61 - Caracteriza-se, também, a falência, se o devedor:
I - descumpre concordata;

n - executado, não paga, não deposita a importância, ou não nomeia bens á penhora,
dentro do prazo legal;

m - procede a liquidação precipitada, ou lança mão de meios ruinosos ou fraudulentos
para realizar pagamento;

IV - realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o fito de retardar pagamentos
ou fraudar credores, negócio 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 :onsentimento de todos os credores,
salvo se ficar com bens suficientes para solver o seu passivo;

VI - dá garantia real a algum credor sem ficar com bens Iívres e desembaraçados
equivalentes ás 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;

VIII - exporta, irregularnrrnente, bens dados em garantia a credores;

IX - pratica, ou tenta praticar, qualquer outro ato fraudulento ou prejudicial aos
credores;

x - apresenta passivo cpmprovada e acentuadamente superior ao ativo.

§ 1° - Os atos enumerados neste artigo consideram-se praticados pelas sociedades,
quando provenientes de seus controladores, administradores, gerentes ou liquidantes.

§ 2° - Na hipótese do inciso I deste Artigo, o Juiz decretará a liquidação do falido.

Art. 62 - Pode ser decretada a falência:

I - do espólio do devedor empresário;

n - do menor empresário;

In - dos que, embora expressamente proibidos, exerçam atividade empresarial.

Art. 63 - A falência não será declarada, se for provado:

I - pagamento integral da dívida;
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n-novação, após o pedido da falência;

rn - pagamento efetuado, antes do pedido de falência, de parcela da dívida exigida;
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IV - depósito judicial oportunamente feito, do montante do principal e acessórios de
obrigação líquida.

Art. 64 - A falência também não será declarada, se for provada:

I - falsidade do titulo da obrigação;

n - prescrição;

rn - nulidade da obrigação ou do título respectivo;

IV - concordata regular em curso;

V - cessação do exercício da atividade empresarial há mais de dois anos, provada por
documento hábil do registro competente, salvo exercício posterior ao registro;

VI - extinção da obrigação ou suspensão do dever de cumpri-Ia.

§ 1° - Se requerida com fundamento em protesto promovido por terceiro, a falência não
será declarada, desde que caiba, contra o autor do protesto, qualquer das defesas deste artigo ou do
anterior.

§ 2° - Não será declarada a falência da pessoa juridica extinta, do espólio depois de um
ano da morte do devedor e do patrimônio personalizado liquidado.

Art. 65 - A falência da sociedade acarreta, de pleno direito, a dos sócios solidários, assim
como a dos comanditários que dêem os seus nomes à sociedade ou hajam inequivocamente assumido
sua gerência.

§ 1° - A falência alcança os espólios dos sócios falecidos há menos de um ano e os que,
até dois antos antes, se tenham retirado da sociedade, na medida das dívidas existentes ao tempo da
retirada, mesmo que os credores hajam expressamente consentido ou tenham novado obrigação.

§ 2° - Aos sócios referidos no parágrafo anterior é facultado depositar a importância das ,
dívidas pelas quais respondem, a fim de se eximirem da falência, assegurado o direito de regresso contra
os demais sócios.

§ 3° - Na sociedade em conta de participação somente o sócio ostensivo e sócio-gerente
podem ser declarados falidos.

Art. 66 - Será apurada, no juizo da falência, pelo rito sumarissimo, a responsabilidade,
estabelecida em lei, dos administradores e controladores das sociedades anônimas e das sociedades por
cotas de responsabilidade limitada, a dos sócios comanditários, bem como a do sócio oculto.

Parágrafo único - O Juiz, a requerimento da administração da massa, pode ordenar o
sequestro de bens, facultado ao devedor demonstrar que os bens sequestrados excedem do necessário à
efetivação da sua responsabilidade, hipótese em que o Juiz liberará os bens excedentes.

CAPÍTULO II

Da Declaração Judicial da Falência

Art. 67 É competente para declarar a falência o Juiz em cuja jurisdição:

a) o devedor pessoa juridica, tem sede, ou seu principal estabelecimento;

b) o devedor pessoa fisica, tem domicílio,. ou seu principal estabelecimento.
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§ 1° - A declaração da falência da empresa domiciliada no exterior compete ao Juiz da
comarca onde tenha ela filial ..

§ 2° - A falência de ambulante ou de empresário de espetáculos públicos pod~ser

declarada pelo Juiz da Comarca onde seja encontrado.

§ 3° - O juizo da falência é universal, indivisível e competente para todas as ações e
reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida as quais serão processadas na forma
determinada nesta lei. .

§ 4° - Quanto esta lei prescrever forma especial, obedecerão a ela os feitos referidos no
parágrafo anterior.

Art. 68 - O empresário 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..

1 - balanÇo do ativo e passivo com a indicação e a avaliação aproximada de todos os seus
bens;

II - a relação nominal dos credores, com a indicação do domicílio de cada um,
assinalando o valor e a natureza de cada crédito;

m - tratando-se de pessoa jurídica, os atos constitutivos e suas alterações, ou a
indicação de todos os sócios e administradores, suas qualificações e domicílios, quando houver
sociedade de fato.

§ 1° ~ O disposto neste artigo se aplica às sociedades de fatO:

§ 2° - O requerimento da pessoa jurídica será ajuizado por seus representantes legais e
pelos sócios que se acharem concordes. .

§ 3° - Póderão opor-se à declaração da falência e usar dos recursos admitidos nesta lei os
sócios que divújam da deliberação.

§ 4° - O devedor apresentará, com o requerimento, os seus instrumentos de escrituração
obrigatórios, os quais permanecerão em cartório.

§ 5° - No seu despacho, o Juiz mencionará a hora em que recebeu o requerimento e, no
mesmo ato, assinará os termos de enceramento dos instrumentos de escrituração obrigatórios.

Art. 69 - A falência pode, também, ser requerida:

1 - pelo administrador do patrimônio personalizado, no caso do Artigo 170, VI;

II - pelo cônjuge sobrevivente, pelos herdeiros do devedor ou pelo inventariante, quando
se tratar de espólio;

m - pelo SOCIO, ainda que comanditário, provando o contrato, e pelo acionista da
sociedade por ações, apresentando os seus titulos;

IV - pelo credor, exibindo título do seu crédito, ainda que não vencido, observadas,
conforme o caso, as seguintes condições:

a) o credor empresário, com domicílio no Brasil, provando a sua qualidade;

b) o credor com garantia real, se renunciar a ela ou, querendo mantê-la, se estiver
demonstrado que os bens são insuficientes para a solução do seu crédito, admitindo-se prova por exame
pericial, na forma da lei processual, em processo preparatório anterior ao pedido de falência;

c) o credor que não tiver domicílio no Brasil, se prestar caução às custas e ao pagamento
da indenização de que trata o Art. 77;

d) qualquer credor, fundando-se em protesto de títulos, ainda que extraído por terceiro.
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Art. 70 - O pedido de falência dependerá de protesto regular do título executivo
extrajudicial que fundamente o pedido, feito com base no Art. 54 ou de notificação judicial ou
extrajudicial do devedor.

§ l° - O protesto pode ser promovido a qualquer tempo depois do vencimento da
obrigação. O respectivo instrumento, expedido dentro de três dias úteis, conterá:

a) data, transcrição, por extrato, do título, com as principais declarações nele inseridas,
pela ordem respectiva;:

b) certidão da intimação do devedor para pagar;

c) resposta dada ou a declaração da falta de resposta;

d) certidão d~ não haver sido encontrado, ou de ser desconhecido ou estar ausente o
devedor, casos em que a intimação será feita por edital, afixado á porta do cartório e publicad~em

órgão da imprensa;

e) assinatura do oficial do protesto e, se possível, a do portador.

§ 2° - O registro do protesto, no cartório respectivo, pode ser examinado gratuitamente
e dar-se-ão as certidões que forem solicitadas.

§ 3° - Quando promovida sustação de protesto de título executivo, pelo sacado, é hábil
para o requerimento da falência do sacador-endossante e de seus avalistas, a certidão do título que

I deverá ser expedida pelo cartório de protestos.

Art. 71 - Para requerer a falência do devedor com fundamento no Art. 54, as pessoas
mencionadas no Art. 65 devem instruir o pedido com a prova da sua qualidade e com a certidão do
protesto ou notificação que caracterize a impontualidade do devedor, ou da sentença de que trata o § 4°
do Art. 56.

§ 1° - Deferindo a petição, o Juiz mandará cítar o devedor para, dentro de vinte e quatro
horas, apresentar defesa.

§ 2° - Feita a citação, será o requerimento apresentado ao serventuário, que certificará,
imediatamente, a hora da sua entrada, de que se conta o referido prazo. Se o devedor não for
encontrado, far-se-á a citação por edital, com prazo de três dias úteis para defesa.

§ 3° - Pode qualquer sócio opor-se á declaração da falência, no mesmo prazo.

§ 4° - Findo o prazo, ainda que á revelia do devedor, o serventuário o certificará e fará
os autos conclusos ao Juiz para sentença.

Art. 72 - Citado, poderá o devedor, dentro do prazo para defesa, depositar o valor
integral do crédito reclamado, atualizado até a data do depósito, com seus acessórios, para discussão da
sua exigibilidade ou de seu montante, visando a elidir a falência.

Art. 73 - Feito o depósito ou alegada matéria relevante, a falênciá não pode ser
declarada.

§ 1°- Não havendo prova a realizar, o Juiz proferirá sentença.

§ 2° - Se for alegada hipótese do Art. 59, ou do Art. 60, ou outra matéria relevante: o
Juiz facultará, em sete dias, oferecimento de prova, com intimação das partes. Findo esse prazo, serão
os autos imediatamente conclusos para sentença.

§ 3° - Se o juiz verificar a improcedência das alegações do devedor, ordenará na ,
sentença, em favor do requerente da falência, o levantamento da quantia depositada, ou da parcela que
tiver sido reconhecida como legitimamente devida.

§ 4° - Da sentença que denegar a falência cabe apelação. Daquela que a declarar, cabe
agravo de instrumento.
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§ 5° - Pode qualquer sócio agravar da sentença que declarar a falência, nos termos do
parágrafo anterior, processando-se em conjunto os diferentes agravos.

§ 6° - Durante o processo, o Juiz, de oficio ou a requerimento do credor, na falta de
depósito ou no caso de insuficiência, poderá ordenar o sequestro dos instrumentos de escrituração, da
correspondência, de direitos, titulos ou bens do devedor e de sócios solidários, e proibir qualquer
alienação destes, publicando-se o despacho, por edital, no órgão oficial. Os- bens e os instrumentos de
escrituração ficarão sob a guarda de depositário nomeado pelo Juiz, podendo a nomeação recair no
próprio credor requerente.

§ 7° - As medidas previstas no parágrafo anterior e seus efeitos cessarão por força da
sentença que denegar a falência.

Art. 74 - Para a falência ser declarada nos casos do Artigo 57, o requerente especificará
na petição os fatos que a caracterizam, juntando as provas que tiver e indicando as que pretenda
produzir.

§ 1° - O devedor será citado para defender-se, devendo apresentar em cartório, no prazo
de vinte e quatro horas, sua defesa, instruindo-a com as provas que tiver e indicando outras que entenda
necessárias.

§ 2° - Se o devedor não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de três dias
úteis.

§ 3° - Oferecida a defesa, ou em caso de .cvelia, o Juiz proferirá sentença, facultando
antes às partes, se houver alegação relevante, produção de prova, no prazo de sete dias.

§ 4° - Aplica-se a este processo o disposto nos parágrafos 4° a 7° do artigo anterior.

Art. 75 - A sentença que declarar a falência:

I - nomeará administrador transitório da massa o requerente ou, a critério do Juiz,
litisconsorte admitido no processo;

11 - determinará imediata (acração dos estabelecimentos do falido, o bloqueio de suas
I contas correntes e de outros recursos em instituições financeiras e bolsas, bem 'como dos cofres em seu i

nome;

III - conterá o nome do devedor, o lugar do seu domicílio, ou do seu principal
estabelecimento, o ramo de atividade, os nomes dos sócios solidários e os seus domicílios, os nomes
dos que forem, a esse tempo, controladores, administradores, gerentes ou li\juidantes;

IV - indicará a hora da declaração da falência, entendendo-se, em caso de omissão, que I
se deu às dezoito horas; I

V - fixará, se possível, o termo legal da falência, designando a data em que se tenha
caracterizado esse estado, sem poder retrotraí-lo por maís de sessenta dias, contados do primeiro
protesto por falta de pagamento ou da notificação judicial ou extrajudicial, ou do despácho ao
requerimento inicial da falência, ou da distribuição do pedido da concordata;

VI - providenciará as diligências convenientes ao interesse 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.

VII - implicará autorização ao serventuário para requisitar força policial nos casos de
bloqueio, lacração e arrecadação. .

§ 1° - A declaração da falência implica obrigação do serventuário de convocar,
imediatamente, a Assembléia de Credores, para reunir-se no prazo de quatorze dias, em hora e local
determinados.

§ 2° - Não fixado na sentença declaratória o termo legal da falência, ou devendo ser
retificado, em face de prova feita posteriormente, o Juiz deve fixá-lo ou fazer a retificação antes de
determinar a liquidação.
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§.3° - Do provimento que fixar ou retificar o termo legal da falência, cabe agravo de I'

instrumnto.

Art. 76 - O requerente e o serventuário promoverão as medidas necessárias ou i
convenientes ao bloqueio e lacração previstos nos incisos II e VII do artigo anterior, certificando o
serventuário, nos autos da falência, as medidas adotadas.

§ 3° - No caso do parágrafo anterior, a lacração será substituída, na medida do
necessário, pela guarda ininterrupta do estabelecimento em que se situarem os produtos, máquínas ou I
equipamentos referidos, mantidos os serviços necessários.

§ 4° - É facultada a qualquer credor, a empregado, ou ao serventuário a comunicação
prevista no § 2° deste artigo.

Art. 77 - 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 serventuário ao representante do Ministério Público, aos órgãos ou
entidades de registro do empresário, e, em se tratando de companhias abertas, à Bolsa de Valores e à
Comissão de Valores Mobiliáirios.

§ 1° - O resumo conterá os elementos da sentença determinados no Art. 71.

§ 2° - No órgão ou entidade de registro competente, no prontuário do empresano,
precedendo as demais anotações, serão lançados sua qualidade de falido, o lugar do seu domicílio, o

jO"~ • " ,""ório w, qwoi, fu; d;"riboid,. '""'d,. I
Art. 78 - A sentença declaratória da falência será, imediatamente, publicada por edital, I'

providenciando o serventuário para que o seja no órgão oficial.
i

§ 1° - O serventuário certificará o cumprimento das diligências previstas neste artigo e no
anterior, incorrendo, no caso de falta ou negligência, na pena de suspensão por seis meses, além de
responder pelos prejuízos que ocasionar. .

§ 2° - No mesmo dia o serventuário expedirá noticia, dirigida aos jornais de maior
circulação da comarca.

Art. 79 - Da sentença que declarar a falência cabe agravo de instrumento.

Parágrafo único - Os bens da massa não podem ser alienados na pendência de recurso I
contra decisão declarando a falência ou decretando a liquidação, salvo quando se tratar de bens

pereciveis. I
Art. 80 - Cabe apelação, da sen~ença que não declarar a falência.

Parágrafo Único - A sentença que denegar a declaração de falência não faz coisa julgada.

Art. 81 - A sentença que denegar a falência condenará o requerente que tiver agido com
dolo a indenizar o requerido, liquidando-se na execução as perdas e danos. Sendo a falência requerida
por mais de uma pessoa, serão solidariamente responsáveis os requerentes.
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Parágrafo único - Por ação própria, no juízo ordinário, pode o prejudicado reclamar a
indenização, no caso de culpa do requerente da falência denegada.

Art. 82 - Reformada a sentença declaratória, será tudo restituido ao antigo es~do,

ressalvados os direitos dos credores legitimamente 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. 73, II, e divulgado na forma do art. 74.

CAPÍTULO III
Dos Efeitos Juridicos da Sentença Declaratória da Falência

Seção I
Dos Efeitos quanto aos Direitos dos Credores

Art. 83 - Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedOr comum,
alegando e provando os seus direitos.

Parágrafo único - Não podem ser reclamados na falência:

a) obrigações a título gratuito;

b) despesas que os credores individualmente fizerem para tomar parte na falência, salvo
custas judiciais em litígio com a massa; .

c) penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas.

Art. 84 - As ações ou execuções individuais dos credores, sobre direitos e interesses
relativos à mas~1 falida, ficam suspensas, desde que seja declarada a falência e até o encerramento dela.

§ 10 - Achando-se os bens em praça antes da declaração da falência, com dia fixado para
arrematação, publicado por editais, far-se-á esta, entrando o produto para a massa. Se os bens já
tiverem sido arrematados ao tempo da declaração da falência, somente entrará para a massa a sobra,
depois de pagos o exeqüente e os credores que hajam provado nos autos penhora anterior à declaração
da falência.

§ 20
- Não se compreendem nas disposições deste artigo e terão prosseguimento as ações

ou execuções que, antes da falência, tenham ajuízado:

a) credores por títulos não sujeitos a rateio;

b) aqueles que demandarem quantia i1íquida, coisa certa, prestação ou abstenção de fato.

§ 30
- Ao credor refepiJo na alínea "b" do parágrafo anterior fica assegurado o direito de

requerer ao Juíz a reserrva das importâncias correspondentes aos créditos por cuja preferência pugnar,
ou dos rateios que lhe possam caber, e, uma vez tornado líquido o seu direito, será, se for o caso,
incluído na falência na classe que lhe for própria.

Art. 85 - A falência produz o vencimento antecipado de todas as dívidas do falido, com o
abatimento dos juros legais, se outra taxa não tiver sido estipulada.

§ 10 _ As debêntures são admitidas na falência pelo valor do tipo de emissão.

§ 20
- Não têm vencimento antecipado as obrigações sujeitas à condição suspensiva, as

quais, não obstante, entram na falênciá, sendo o pagamento diferido até que se verifique a condição.

§ 30
- As cláusulas penais dos contratos unilaterais serão atendidas, salvo se as

obrigações nelas estipuladas se vencerem em virtude da falência.
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Art. 86 - Contra a massa não correm juros, ~lteriores à quebra, ainda que estipulados
forem, se o ativo apurado não bastar para o pagamento do pnnclpal.

Parágrafo Único - Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures e dos créditos
com garantia real, mas por eles responde, exclusivamente, o produto dos bens que constituam a
garantia.

Art. 87 - O credor por obrigação solidária concorrerá pela totalidade do seu crédito às
massas dos respectivos coob~gados falidos até ser integralmente pago.

§ 10 - O credor comunicarà às diferentes massas solidárias o que de alguma delas
recebeu.

§ 20
- O administrador de cada massa solidária registrará os rateios distribuídos e fará

comunicação às demais.

§ 3° - O credor que receber das massas dos coobrigados falidos soma excedente d;;eu
crédito, fica obrigado a restituir em dobro o excesso, além de pagar perdas de danos.

Art. 88 - As massas dos coobrigados falidos não têm ação regressiva umas contra as
outras. Se 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 àquele
que cada uma tinha a seu cargo.

Parágrafo Único - Se os dividendos que couberem ao credor, no conjunto das massas
coobrigadas, excederem da importância total do crédito, o excesso entrará para as massas na proporção
acima referida. Se os coobrigados eram garantes uns dos outros, aquele excesso pertencerá, conforme a
ordem das obrigações, às massas dos coobrigados que tiverem o direito de ser garantidas.

Art. 89 - Os co-devedores solventes e os fiadores do falido 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. 90 - Aos credores que tenham apresentado declaração de crédito 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
arte ou interessada;

11 - fiscalizar a administração da massa, requerer e promover no processo da falência o
que for a bem dos interesses dos credores e da execução da presente lei, sendo as despesas que fizerem
indenizadas pela massa, se esta auferir vantagem;

m-examinar, em qualquer tempo, os instrumentos de escrituraão e papéis do falido e da
administração da massa, independentemente de autorização do Juiz.

Art. 91 - Encerrada a falência, subsiste o direito dos credores de executar o falido e os
devedores solidários pelos saldos dos seus créditos, ressalvadas as hipóteses do Art. 152.

SEÇÃO II
Dos Efeitos quanto à Pessoa do Falido

Art. 92 - 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 e endereço residencial, devendo
ainda declarar, para constar do referido termo:

a) as causas determinantes da falência, quando pelos credores requerida;
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b) o registro da empresa, exibindo a prova;
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c) tratando-se· de sociedade de pessoas, os nomes e residências de todos os sócios,
apresentando os atos constitutivos, se existirem;

d) nos demais tipos de sociedades,. o nome e a residência dos controladortes e
administradores, exibindo os respectivos atos constitutivos;

e) o nome do encarregado da contabilidade;

f) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando o seu objeto e o nome e
endereço do mandatário;

g) todos os seus bens móveis e imóveis, direitos e ações;

h) se faz parte de outras sociedades, exibindo, no caso af1~ativo, o respectivo título.

11 ~ depositar em cartório, no ato de assinar o termo de comparecimento, a relação de
credores e os instrumentos de escrituração, a fim de serem entregues à Assembléia de Credores, depois
de encerrados por temos lavrados pelo serventuário 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 for pedida sob alegação de moléstia, o Juiz designará médico para o respectivo exame;

N - comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador,
quando ocorrer motivo justo e obtiver autorização do Juiz;

v - entregar, sem demora, todos os bens, instrumentos de escrituração, papéis e
documentos à administração da massa, indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que porventura
tenha em p~der de terceiros;

VI - prestar, verbalmente ou por escrito, as informações que o Juiz, a Assembléia de
Credores, a administração da massa, o representante do Ministério Público ou quaisquer credores
reclamem sobre circunstâncias ou fatos que interessem à falência;

VII - auxiliar a Assembléia de Credores e a administração da massa;

VIII - examinar as declarações de crédito apresentadas;

IX - assistir ao levantamento e à verificação do balanço e exame dos instrumentos de
escrituração;

x - manifestar-se sobre as contas da administração da massa;

XI - entregar à administração da massa toda a correspondência negocial pertinente à
empresa.

Art. 93 - Faltando ao cumprimento de qualquer dos deveres que a presente lei lhe impõe,
poderá o falido ser preso por ordem do Juiz, de oficio ou a requerimento do representante do
Ministério Público, da administração da massa ou óe qualquer credor.

Parágrafo Único - A prisão não pode exceder de sessenta dias e do despacho que a
decretar cabe agravo de instrumento no prazo de sete dias; com efeito suspensivo.

Art. 94 - 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 e direitos que a
integram e o que for a bem dos seus direitos e interesses.

Parágrafo Único - Se o falido, intimado, não comparecer ou deixar de intervir em
qualquer ato da falência, os atos e diligências correrão à sua revelia, não podendo, salvo nulidade, opor
se à preclusão ou ao trânsito em julgado das decisões, nem pleitear a repetição de ato ou de diligência.
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Dos Efeitos quanto aos Bens do Falido
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Art. 95 - 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 de
iinventário.

Art. 96 - Desde o momento da abertura da falência ou da decretação do sequestro, o
devedor perde o direito de administrar os seus bens e direitos e deles dispor.

§ 10 _ O juiz pronunciará, de oficio ou a requerimento de interessado, a nulidade de
qualquer ato de amdinistração ou disposição de bens ou direitos praticados pelo falido,
independentemente de prova de prejuizo.

§ 20
_ Se, antes da publicação da sentença declaratória da falência ou do despacho de

sequestro, o devedor tiver pago no vencimento título á ordem por ele aceito ou contra ele sacado, será
válido o pagamento, se o portador não conhecia a falência ou o sequestro, e se, conforme a lei cambial,
não puder mais exercer utilmente os seus direitos contra os coobrigados.

Art. 97 - Não se compreendem na falência os bens absolutamente impenhoráveis.

Art. 98 - A falência não atinge a administração dos bens dotais e dos particulares da
mulher e dos filhos do devedor.

SEÇÃO IV
Dos Efeitos quanto aos Contratos do Falido

Art. 99 - Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser executados se
a administração da massa entender conveniente.

Parágrafo Único - O contraente pode interpelar a administração da massa, para .9!Je,
dentro de sete dias, declare se cumpre ou não o contrato. A declaração negativa ou o silêncio, findo
esse prazo; confere ao contraente o direito à indenização, se houver perda ou dano, cujo valor, apurado
em processo sumaríssimo, constituirá crédito quirografário.

Art. 100 - Nas relações contratuais, abaixo mencionadas, prevalecerão as seguintes
regras:

1 - 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; .

11 - se o falido vendeu coisas compostas e a administração da massa não continuar a
execução do contrato, poderá o comprador pôr à disposição da massa as coisas já recebidas, pedindo
perdas e danos ou restituição das parecelas já pagas, atualizadas;

li - não havendo o falido entregue coisa móvel que vender à prestaçção e resollvendo a
administração da massa não executar o contrato, a massa restituirá ao comprador as prestações
recebidas pelo falido, também atualizadas;

IV - o contrato firmado com reserva de domínio do vendedor, a alienação fiduciária, o
arrendamento mercantil, ou outras formas de contrato cujo objeto não esteja sujeito aos efeitos da
falência, serão resolvidos pela legislação pertinente;

V - tratando-se de coisas vendidas a termo, pelo falido, que tenham cotaçãO em Bolsa ou
mercado, e não executado o contrato pela efetiva entrega daquelas e pagamento do preço, prestar-se-á
a difenrença entre a cotação do dia do contrato e a da época da liquidação;
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VI - na alienação ou na promessa de compra e venda de imóvel, na cessão de direitos
pertinentes e na promessa de cessão. aplicar-se-á a legislação especial;

VII - no caso de locação de imóvel não residencial, ocupado pelo falido, somente poderá
ser proposta ação de despejo por falta de pagamento se o atraso dos aluguéis e demais encargos legais
ou contratuais exceder de dois meses.

Art. 101 - Durante o processo da falência fica suspenso o curso de prescrição relat!yll a
obrigações de responsabilidade do falido.

Art. 102 - Se o falido fizer parte de alguma sociedade, como SOCIO solidário,
comanditário ou quotista, para a massa falida entrarão somente os haveres que na sociedade ele possuir
e forem apurados na forma estabelecida do contrato. Se este 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, somente após o pagamento de todo o passivo da sociedade, entrarão para a massa.

Parágrafo único - Nos casos de condominio de que participe o falido, deduzir-se-á do I

quinhão a este pertencente o que for devido aos outros condôminos em virtude daquele estado.

Art. 103 - O mandato conferido pelo deve<,lor, antes da falência, acerca de negócios que
interessam à massa falida, continua em vigor até que seja denunciado pelo mandatário ou pela
administração da massa.

Parágrafo único - Para o falido o mandato ou comissão que houver recebido antes da
falência, salvo os que versem sobre matéria estranha à atividade empresarial.

Art. 104- Os acionistas e os SOCIOS de responsabilidade limitada são obrigados a
integralizar as ações ou quotas que subscreveram para o capital, não obstante quaisquer restrições,
limitações ou condições estabelecidas nos estatutos ou no contrato da sociedade.

Parágrafo único - A massa tem ação para compulsória· integralização dos valores
subscritos, que pode ser proposta conjuntamente contra todos os devedores ou, em separado, contra
cada devedor solvente ou grupo deles.

Art. 105- Nas sociedades de fins econômicos que não revestirem a forma anônima, nem
a de comandita por ações, o sócio de responsabilidade limitada que delas se despedir, retirando os
fundos que conferira para o capital. fica responsável, até o valor desses fundos, pelas obrigações
contraidas e perdas havidas até a anotação do respectivo instrumento no registro próprio.

Parágrafo único - A responsabilidade estabelecida neste artigo será apurada na forma do
disposto no Art. 62.

CAPÍTULO IV

Da Revogação de Atos praticados pelo Devedor antes da Falência

Art. 106- Não produzem efeito relativamente à massa, tenha ou não o contratante
conhecimento do estado econômico do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores:

I - o Pll8amento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal da '
falência, por qualquet meio extintivo do direito de crédito;

11 - o pagamento de dívidas vencidas e exigiveis realizado dentro do termo legal da
falência, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato; .-

m-a constituição do direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo legal
da falência, tratando-se de divida contraida antes desse termo; se os bens dados em hipoteca forem
objeto de outras posteriores, a massa receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada;
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IV : a prática de atos a titulo gratuito, desde dois anos antes da declaração da falência,
salvo os referentes a objetos de módico valor, cujo limite será fixado pela Assembléia de Credores;

v -a renúncia à herança ou a legado, desde dois anos antes da declaração da falência;

VI - a restituição antecipada do dote 'ou a sua entrega antes do prazo estipulado no
contrato antenupcial, desde dois anos antes da declaração da falência;

Vil - as matrículas, os registros e as averbações de direitos reais e de transmissão de
propriedade inter-vivos, por título oneroso ou gratuito, ou as averbações relativas a imóveis, realizadas
após a decretação do sequestro ou a declaração da falência, a menos que tenha havido prenotação
anterior; a falta de registro do ônus real dá ao credor o direito de concorrer à maSsa como
quirograf'ario, e a falta de matrícula dá ao adquirente ação para haver o preço até quanto bastar o que se
apurar na venda do imóvel;

VIll - a venda ou transferência de estabelecimento, desde dois anos antes da falência sem
o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo
restado ao falido bens suficientes para solver o seu passivo, salvu se, dentro de trinta dias, nenhuma
oposição fizerem 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. 107 - São também revogáveis, relativamente à massa, os atos praticados com a
intenção de prejudicar credores, provada a fraude do devedor e do terceiro que com ele contratar.

Art. 108 - Os bens devem ser restituídos à massa em espécie, com todos os acessórios, e, I
não sendo possível, dar-se-á a indenização. I

l-
i § 10 - 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 quirograf'ario.

§ 20
- No caso de restituição, o credor reassumirá o seu anterior estado de direito e

Iparticipará dos rateios, se quirografário.

§ 30
- Fica salva aos terceiros de boa-fé a ação de perdas e danos, a todo tempo, contra o

falido.

,\rt. 109 - A ação revocatória deve ser proposta pela administração da massa, mas, se
não o for dentro dos trinta dias seguintes à data da publicação do quadro de credores, também poderá
ser proposta por qualquer credor.

Parágrafo Único - A ação pode ser proposta:

.- I - contra todos os que tenham figurado no ato ou que, por efeito dele, foram pagos,
garantidos ou beneficiados;

11 - contra terceiros adquirentes:

a) se houverem tido 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. 89.

III - contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas no inciso anteríor.
Art. 110 - A ação recovatória correrá perante o juízo da falência, com rito ·sumaríssimo.

I
§ 10 - A ação somente poderá ser proposta até um ano, a contar da data da publicação

do quadro geral de credores.

§ 2° - A apelação, interposta no prazo de sete dias, será recebida, em ambos os efeitos,
no caso do Art. 103.

§ 3° - O Juiz pode, a requerimento da administração da massa determinar, na forma da
lei processual civil, o sequestro dos bens retirados do patrimônio do falido e em poder de terceiros.
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§ 40 • Da decisão que deferir ou indeferir liminarmente o seqüestro, cabe agravo de

instrumento, no prazo de sete dias.

Art. 111 - A ineficácia do ato pode, também, ser oposta pela massa, como exceção em
ação ou execução, extinguindo-se então o direito de propor a ação revocatória.

Art. 112 - A revogação do ato pode ser decretada, embora para celebração dele
houvesse precedido sentença executória, ou fosse consequência de transação o~ de. m~ida
assecuratória para garantia da dívida ou de seu pagamento. Revogado o fato, ficara rescmdida a
sentença que o motivou.

CAPÍTULO V

Da Administração da Falência e da

Verificação e Classífiçaão dos Créditos

Art. 113 - A Assembléia de Credores, até o segundo dia de sua reunião inicia!, indicará,
em lista trlplice, pelos votos da maioria do valor dos créditos nela representados, nomes dentre os quais
será nomeado, pelo Juiz, o Administrador da massa.

§ 1°• Da Assembléia poderão participar os credores que tenham declarado seus direitos,
excluidos durante seu curso os que ela recusar.

§ 2° - O serventuário remeterá, no mesmo dia, ao jornal oficial, notícia da nomeação.

Art. 114 - Competem ao administrador nomeado pelo Juiz, até a nomeação do Agente
Fiduciário, todos os atos de gestão e de representação, judicial ou extrajudicial, da massa falida.

Art. 115 - Aplica-se ao processo de falência, no que couber, o disposto nos Artigos 34,
1,35,37 e seus parágrafos, 38 e seus incisos, 39 e seus parágrafos, 40, I e 11, "b", 41, 42, 43.

Art. 116 - Ao iniciar-se a Assembléia de Credores, em sua reunião inicial. e após
constituída a Mesa, o presidente encarregará credores de procederem à classificação dos créditos
declarados, examinando a respectiva documentação e comparando-os com os elementos constantes da
escrituração do devedor.

§ 10 - Para cada uma das declarações os credores incumbidos do exame e da
classificação darão parecer, ou no sentido do seu acolhimento, ou de sua recusa, ou de realização de
perícia. '

§ 20
- Opinarão'os credores sobre a legitimidade de cada crédito, sua grandeza,

peculiaridades do seu regiume júrídico, das garantias e dos privilégios de que goze.

Art. 117 - O mandato do administrador transitório se extinguirá ao se fazer a nomeação
definitiva.

Art. 118· No segundo dia de sua reunião inicial, a Assembléia indicará agente fiduciário,
por votos significando mais de 50% do valor dos créditos nela representados, feita imediata conclusão
dessa indicação ao Juiz.

Art. 119 - O agente fiduciário nomeado deve satisfazer às exigências dos parágrafos do
Artigo 47, aplicando-se, igualmente, o disposto no Artigo 49.

Ar!. )20 • Quando houver perícia, o Juiz facultará manifestação, em três dias, do
J Ministério Público. do falido e dos credores.
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Art. 121 - Concluídas as tarefas de verificação e classificação dos crédítos, o luíz
decretará a liquidação dos bens c direitos do falido.

CAPÍTIJLO VI

Da Arrecadação e Guarda dos Bens, Direitos,
Instrumentos de Escrituração e Documentos do Falido

Art. 122 - O administrador transitório da massa promoverá, imediatamente após a
declaração da falência, com o auxílio de oficiais de justiça, podendo requisitar força policial, a
arrecadação dos bens, dos direitos, dos instrumentos de escrituração do falido e dos seus documentos,
onde quer que estejam, requerendo para esse fim as providências judiciais necessárias.

§ 1° - A administração da massa levantará o inventário e estimará cada um dos objetos
nele contemplados, ouvindo o falido, consultando faturas e documentos, ou louvando-se em parecers de
avaliadorees, se houver necessidade.

§ 2° - O inventário será datado e assinado pela administração da massa e pelo falido, se
presente, podendo este acrescentar, em separado, as observações e declarações que julgar a bem dos
seus interesses; se o falido se recusar a apor sua assinatura, far-se-á constar do auto de inventário a
recusa. O Auto será entregue em cartório até três dias após a arrecadação.

§ 3° - Os bens do falido penhorados, ou por outra forma apreendidos, salvo em ação ou
execução que a falência não suspenda, serão arrecadados, cumprindo ao Juíz, a requerimento da
administração da massa, deprecar às autoridades competentes a entrega deles.

§ 4° - A administração da massa apresentará ao Juíz os instrumentos de escrituração
obrigatórios do falido, no dia em que os arrecadar, para o seu encerramento, caso este já não tenha sido
feito.

§ 5° Arrolar-se-ão no inventário:

a) os instrumentos de escrituração obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do falido,
esclarecendo-se o estado em que se acham, número e denominação de cada um, páginas escrituradas,
datas do ilÚcio da escrituração e do último lançamento, e se os instrumentos de escrituração
obrigatórios estão revestidos das forma1idades legais.

b) dinheiro, papéis, demais bens, direitos e documentos;

c) os bens do falido em poder de terceiro, em razão de guarda, depósito, penhor,
retenção ou outro título;

d) os bens indicados pelo falido como propriedade ou objeto de direito de terceiros, ou
reclamados por estes, mencionando-se essa circunstância.

§ 6° - Os bens e direitos referidos no parágrafo anterior serão individuados
pormenorizadamente quanto possível. Em relação aos imóveis, o Juiz, imediatamente após a
arrecadação, oficiará ao Registro de Imóveis, determinando o fornecimento das respectivas certidões,
com todas as indicações que dele constarem.

Art. 123- A arrecadação dos bens particulares do sócio solidário será feita ao mesmo
tempo que a dos bens da sociedade, promovendo-se inventário especial.

Art. 124 - Os bens e direitos arrecadados ficarão sob a guarda da administração da massa
ou de pessoa por esta escolhida, sob sua responsabilidade, podendo o falido, a critério da
administração, ser incumbido de sua guarda, na qualidade de depositário.

Art. 125 - À Mesa compete decidir sobre:
I - a alienação de bens arrecadados, de fácil deterioração, ou que não possam ser

guardados sem risco ou grande despesa;
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Parágrafo Único - As decisões da Mesa serão submetidas à homologação do Juiz, em
peti.ção que, justificando cada deliberação, especificará os bens e os direitos em causa, salvo estado de
necessidade, hipótese em que a adnúnistração da massa executará a decisão, solicitando, em seguida,
seja ratificada.

Art. 126 - Homologada decisão de alienação, o Juiz nomerá leiloeiro, fazendo constar do
alvará a descrição dos bens ou direitos. Proceder-se-á na forma dos Arts. 136 e seguintes.

§ l° - O leiloeiro depositará, em vinte e quatro horas, na conta da massa, o dinheiro
recebido, com dedução de sua conússão e das despesas autorizadas, juntando aos autos nota do leilãO e
segunda via do recibo da instituição financeira.

§ 2° - Se o valor da alienação for pago em cheques, facultar-se-á ao leiloeiro exigir
pagamento em separado até o valor de sua conússão e despesas, ·enútindo·se os demais cheqyes à
ordem: da masSa, obtigado o leiloeiro a depositá-los em vinte e quatro horas, na conta da massa, sob as !
conúnações do § 3°.

I
§ 3° - Se houver retardamento no depósito, o leiloeiro responderá por atualização I

monetária, pro rata dies, do valor a depositar e, à opção da Mesa, por juros legais ou pela taxa de :
captação praticada na praça, acrescido de multa de vinte por cento do valor a ser depositado, sem
prejuízo da responsabilidade penal.

Art. 127 - Se o adnúnistrador da massa considerar a arrecadação insuficiente para as
despesas do processo, fará comunicação nos autos, ao serventuário, que in.timará as partes, mediante
publicação no órgão oficial.

Art. 128 - Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência,
obrigando-se a entrar com a quantia necessária às despesas, a qual será considerada encargo da massa.

§ 1° - Se os credores nada requererem, ou se o Juiz denegar o prosseguimento, a
adnúnistração da massa, após o decurso do prazo de sete dias, promoverá a venda dos bens porventura
arrecadados e apresentará o seu relatório.

§ 2° - Da decisão cabe recurso de apelação, no prazo de sete di~, com efeito suspensivo,
mediante depósito em dinheiro, em garantia das despesas do processo.

§ 3° - Transitada em julgado a decisão denegatória e alienados os bens, será a falência
encerrada, por sentença.

CAPÍTULO VII
Do Pedido de Restituição

I I Art. 129 - Cabe pedido de restituição de bens ou direitos arrecadados em poder do
I falido, ou do concordatário, quando sejam devidos em virtude de direito real ou de contrato.

§ 10 - A restituição pode ser pedida, ainda que os bens já tenham sido alienados ;;10
falido, pelo concordatário ou pela massa.

§ 20
- Cabe, também, pedido de restituição:

I a) de dinheiro em poder do falido, ou do concordatário, recebido por ele em nome de
I outrem, salvo se, por lei ou por contrato, puder o falido dele dispor;
I

~ b) do bem alienado fiduciariamente pelo falido ou pelo concordatário;

:I c) do valor do adiantamento concedido ao falido ou ao concordatário por conta de
I contrato de câmbio, com os acessórios contratuais, atualizado o débito segundo a variação cambial.
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d) o valor dos créditos concedidos ao devedor nos trinta dias anteriores à distribuição do
pedido de falência ou da concordata;

e) do valor correspondente aos serviços prestados no mesmo penodo de trinta dias.

Art. 130 - O pedido de restituição deve ser fundamentado e individuará o bem ou direito
reclamado.

§ 3° - Havendo contestação e deferidas ou não as provas porventura requeridas, o Juiz
denegará, dentro dos quatorze dias seguintes, audiência de instrução e julgamento.

§ 4° • A. sentença que negar a restituição pode mandar incluir o reclamante na
classificação que, como credor, por direito lhe caiba.

§ SO - As despesas da reclamação, quando não contestada esta, serão pagas pelo
reclamante e, se contestada, pelo vencido, que responderá pela sucumbência.

§ 6° - Da sentença podem apelar, no prazo de sete dias, o reclmante, o devedo.r. a
administração da massa e qualquer credr, ainda que não contestante, cont<llldo-se o prazo da data da
intimação, mediante publicação no órgão oficial.

Art. 131 - O pedido de restituição suspende a disponibilidade do bem ou do direito, que
será restituído em espécie, se existir.

§ l° - Se o bem ou o direito tiver sido sub-rogado por outro, ~ ...Id este entregue pela
, massa. Se o bem tiver sido transformado ou incorporado em outro, far-se-á a restituição em dinheiro,
exista ou não o bem resultante da transformação ou incorporação.

§ 2° - Se o próprio bem ou direito, ou o sub-rogado, não existirem ao tempo da
restituição, haverá o reclamante o valor estimado ou, tenha ocorrido a venda, o respectivo preço.

I . § 3° - O pedido de restituição não autoriza, em caso algum, a repetição de rateios
anteriores distribuídos aos credores.

§ 4° - A partir do ajuizamento do pedido de restituição, o Juiz, a requerimento do
interessado, determinará a reserva dos bens a restituir.

§ SO - Quando diversos reclamantes houverem de ser satisfeitos em dinheiro e não existir
saldo bastante para o pagamento integral, far-se-á rateio entre eles.

§ 6° - Ao se proceder a restituição, será compensada a massa' pelas despesas, I
demonstradas no processo de restituição, que o bem ou direito reclamado, ou o seu produto, tiverem
ocasionado, até o limite do valor do bem ou direito restituído, ressalvado ao reclamante direitos da
restituição.

Art. 132 - Aquele que sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, ou em seus
direitos, por efeito da arrecadação ou do seqüestro, poderá usar do pedido de restituição.

CAPÍTULOvrn
Dos Quadros Gerais de Credores

I
/' Art. 133 - A Mesa da Assembléia organizará os quadros gerais de credg.res,

compreendendo:
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11 - quadro provisório de credores partic•. l.tres dos sócios solidários, de acordo com as
decisões, com trânsito em julgado;

m-quadro dos créditos pendentes de recurso, em face da falida;

IV - quadro dos créditos pendentes de recurso, em face dos sócios solidários.

Art. 134 - Os quadros gerais serão publicados no órgão oficial, no prazo de quatorze
dias, contados da data da publicação da última sentença julgando declaração de crédito.

Art. 135 - Dentro de sete dias da publicação, faculta-se a qualquer credor ou ao falido
solicitar ao Iuiz retificação do crédito, cujo registro nos quadros gerais ou em sua publicação não esteja
de acordo com a decisão judicial correspondente ou com recurso interposto, assim como de erro na
inclusão, na exclusão ou na classificação de crédito.

Parágrafo Único - Do despacho do Iuiz serão intimadas as partes, por publicação no
órgão oficial, cabendo agravo no prazo de sete dias, interposto nos autos da respectiva declaração de
crédito.

Art. 136 - Os quadros provisórios publicados, retificados ou não, constituirão a base
inicial para os rateios na liquidação.

§ 10 - O montante dos valores das declarações de crédito objeto de recursos pendentes
será considerado nos rateios iniciais, com a conseqüente formação de reservas para os incluidos nos
quadros dos incisos m e IV do Artigo 129.

§ 20
- As parcelas dos valores a ratear, correspondentes às declarações de crédito

pendentes de decisão final, serão reservadas, até que as decisões sejam proferidas e transitem em
julgado.

§ 30
- À medida que transitem em julgado decisões, icolhendo ou recusando

definitivamente, no todo ou em parte, créditos declarados, serão pagos os rateios correspondentes;liue
haviam sido reservados aos credores acolhidos, na proporção de seus créditos, incorporando-se ao
montante a ratear os valores das pretensões de reserva que tenham sido recusadas em definitivo.

CAPÍTULO IX
Da Liquidação

Seção I
Da Realização do Ativo

Art. 137 - Salvo nas hipóteses previstas no Art. 121, a Assembléia de Credores, reunida
para dar início à liquidação:

I - indicará corretor ou corretores para proceder, em Bolsa, à venda de valores I
mobiliários negociáveis e de mercadorias, nos casos em que os pregões possam abrangê-Ias;

11 - designará data para leilão público; e

m - indicará bens móveis que entenda conveniente sejam vendidos mediante I
concorrência pública, assim como direitos.

§ 10 _No caso da liquidação não ser realizada mediante.leilão ou concorrência pública, a
alienação, ainda que por preço igual ou superior ao de avaliação, dependerá de expressa autorização da
Assembléia de Credores.

§ 2° - As alienações de que cuida este capítulo independem de outorga uxória ou
autorização marital
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~ 3° - Quando o valor do crédito for iliquido, será apurado em apenso, com obediência I
às regras processuais de liquidação de sentença.

Art. 138 - Credores que representem dois terços dos créditos sujeitos ao regime desta
le~ dentre os presentes à Assembléia, poderão constituir sociedade para continuação do negóciQ-do
falido, ou autorizar o agente fiduciário a ceder o ativo a terceiro, sob as condições que a Assembléia
estipular, respeitado o disposto no parágrafo deste artigo.

Parágrafo Único - Se for adotada liquidação mediante constituição de sociedade, na
forma deste artigo, os credores dissidentes serão pagos, em dinheiro, pela maioria, com base no preço I
de avaliação dos bens e direitos, deduzidas as importâncias correspondentes aos encargos e dividas da
massa. ,

Art. 139 - Ao agente fiduciário incumbem as providências para a efetivação das decisões
da Assembléia ou de sua Mesa.

Art. 140 - A venda em leilão público deverá ser anunciada com, pelo menos, dez dias de
antecedência, se se tratar de bens móveis ou direitos, e com vinte dias, se de imóveis, com sua
especificação e descrição sucintas.

Parágrafo Único - O arrematante dará, no ato da arrematação final, sinal nunca inferior a
vinte por cento; se não completar o preço dentro de três dias, será o bem levado a novo leilão, ficando
obrigado o arrematante a prestar o diferencial, quando o preço alcançado for menor, e a pagar as
despesas, além de perder o sinal que houver dado. O agente fiduciário terá, para a cobrança, ação de
execução em nome da massa, devendo instruir a petição inicial com certidões do leiloeiro.

Art. 141 - A concorrência para a venda de bens será anunciada mediante edital no órgão
oficial, com o minirno de vinte dias de antecedência, indicando o endereça do agente fiduciário para a

entrega das propostas, assim como o locaI e hora onde poderão ser examinados os bens e a
documentação dos direitos e seus instrumentos, quando for o caso.

Art. 142 - As propostas para a venda em concorrência, encerradas em envelopes
lacrados, deverão ser entregues, mediante recibo, ao agente fiduciário, que os abrirá no dia e hora
designados, em ato público, lavrando-se a respectiva ata.

Parágrafo único - A ata e as propostas serão juntas aos autos correspondentes.

Art. 143 - O agente fiduciário se manifestará sobre as propostas, opinando quanto a elas.
Conclusos os autos em quarenta e oito horas, o Juiz decidirá sobre a realização da ve!\da,
determinando, se for o caso, a expedição do respectivo alvará.

Parágrafo Único - Ao Micistério Público e aos credores é facultado manifestarem-se
sobre as propostas, até a remessa dos autos à conclusão.

Art. 144 - Os bens gravados com hipoteca, anticrese, ou que c:onstituam objeto de
direito de retenção serão levados a leilão, notificado o credor, sob pena de nulidade.

Art. 145 - Os credores pignoratícios conservam o direito de mandar. vender a coisa
apenhada, se tal faculdade lhes foi conferida expressamente no contrato, prestando contas ao agente
fiduciário.

Parágrafo Único - Se não lhes couber essa faculdade, o agente fiduciário terá opçlo
para:

a) remir a coisa apenhada, em nome da massa;

b) notificar o credor para que dela lhe faça entrega, promovendo, em seguida, o seu
leilão, com notificação do credor, sob pena de nulidade.
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Parágrafo único - Somente mediante decisão da Assembléia, submetida à homologação
judicial, poderá ser concedida reduçio de crédito.

Seção II
Do Pagamento aos Credores da Massa

Art. 147 • Vendidos os bens que constituem objeto de garantia real e descontadas as
custas e despesas da arrecadação, administraçio, venda, depósito, e, se houver, comissão do agente
fiduciário, relativas a mesma venda, os respectivos credores receberão imediatamente a importância dos
seus créditos, até chegar o produto dos bens que asseguram o seu pagamento.

§ 1° - O credor anticrético haverá, do produto de venda, o valor atualizado ...dos
rendimentos que pudesse receber em compensação da dívida.

§ 2° - Se não ficarem pagos do seu capital e juros, esses credores serão incluídos, pelo
saldo do capital, entre os quirografários, independentemente de qualquer formalidade.

§ 3° • A divida proveniente de salários do trabalhador agrícola será paga, antes dos
créditos hipotecários ou pignoratícios, pelo produto de colheita para a qual houver concorrido com o
seu trabalho.

§ 4° - O produto da venda dos bens que constituam objeto de hipoteca ou de penhor i
industrial, agrícola ou pecuário, a favor de credores que ainda não tenham declarado os seus créditos,
será retido pela massa até regular habilitação do crédito. A quantia retida distribuir-se-" como rateio
final da liquídação, se o credor, intimado pelo agente fiduciário, DIa declarar o seu crédito dentro de
dez dias.

Art. 148 - Os encargos e dividas da massa são pagos com preft&lcia sobre os créditos
admitidos à falência, ressalvado o disposto nos Art. 168 e 169.

§ 1°- São encargos da massa:

I - as custas judiciais do processo da fal6ncia, dos seus incidente. e du aç6ea em que a
massa for vencida;

II - as quantias fornecidas à massa pelo síndico ou pelos cre?t;lres;

m - as despesas com arrecadação, administração, realizaçio de ativo e distribuiqIo do
seu produto, inclusive a comissão de slndico;

IV - as despesas com' moléstia e enterro do falido que morrer na indigBncia, no cura0 do
processo;

V - os impostos e contribuíções públicas a cargo da massa e exíglveis durante a fal8ncia;

VI - as indenizações por acidente no trabalho que, no caso de continuação de negócio do
falido, se tenha verificado nesse período.

§ 2° - São dividas da massa:

I - as custas pagas pelo credor que requereu a falência;

II - as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos, praticados pelo sindico;

) m-as obrigações provenientes de enriquecimento indevido da massa.
J
I § 3° - Não bastando os bens da massa para o pagamento de todos os seus credores,
: serão pagos os encargos antes das dividas, fazendo-se rateio, em cada classe, se necessário, sem
: I prejuízo, porém, dos créditos de natureza trabalhista.
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Art. 149 - Os credores com privilégio geral serão pagos logo que haja dinheiro em caixa.

§ 1° - Concorrendo credores privilegiados em igualdade de condições, serão pagos em
rateio, se o produto dos bens não for suficiente para satisfazer todos os créditos.

§ 2° - Pagos os credores privilegiados, o agente fiduciário passará a satisfazer os
credores quirograf'arios distribuindo rateio todas as vezes que, estabelecidos os quadros gerais de
credores, o saldo livre em caiYa bastar para um dividendo de cinco por cento.

§ 3° - A distribuição será comunicada à Mesa da Assembléia e por aviso divulgado no
órgão oficial.

§ 4° - Os pagamentos serão anotados em volume especial dos autos da falência, I
juntando-se a eles segundas vias dos recibos dos credores.

í'.

§ 5° - Os rateios não reclamados dentro de sessenta dias depois da divuílgação, serão
depositados, em nome e por conta do credor, no estabelecimento designado para receber o dinheiro da
massa.

Art. ISO - 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 sobras, será rateada pelas diferentes massas particulares dos sócios de
responsabilidade solidária, na razão proporcional dos seus respectivos quinhões no capital socia].... se
outra coisa não tiver sido estipulada no contrato da sociedade, anotando-se, em qualquer caso, os
créditos correspondentes dos sócios não solidários, contra as massas beneficiadas no rateio.

m-não bastando o produto dos bens sociais para pagamento dos credores sociais, estes
concorrerão, pelos saldos dos seus créditos, em cada uma das massas particulares dos sócios, nas quais
entrarão em rateio com os respectivos credores particulares. ,

Art. 151 - Se a massa comportar o pagamento do principal devidamente atualizado, dos
juros e dos juros de mora, será restituída ao falido a diferença que houver. :

i
CAPÍTULO X

Da Extinção do Processo Falimentar

Art. 152 - Ao final da liquidação o agente fiduciário prestará contas.

§ 1° - Julgadas as contas, o agente fiduciário, dentro de vinte dias, apresentará seu
relatório, indicando o valor do ativo e do produto de sua realização, o valor do passivo e o dos
pagamentos feitos aos credores, e demonstrará as responsabilidades com que continuará o falido,
declarando cada uma delas de "per si".

§ 2° - Findo o prazo sem a apresentação do relatório, o Juiz, a requerimento de qualquer
interessado, determinará a intimação pessoal do agente fiducíário para que o apresente no prazo de sete
dias.

Art. 153 - A Mesa da Assembléia oferecerá em seguida, o relatório final da falência,
manifestando-se sobre o do agente fiduciário, ou suprindo sua omissão.

Art. 154 - Aprecíado pela Assembléia dos Credores o relatório final, deverá o Juiz
encerrar, por sentença, o processo da falência.

§ 1° - A sentença de encerramento será publicada por edital e dela caberá apelação.

§ 2° - Encerrada a falência, os instrumentos de escrituração do falido serão entregues a
este, subsistindo, quanto à sua conservação e guarda, as obrigações decorrentes das leis em vigor.
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TÍTULO V
Da Extinção das Obrigações

Dezembro de J999

Art. 156 - Extinguem as obrigações do falido:

IV - o decurso do prazo de 10 anos, contados a partir do encerramento da falência, se o
falido, ou sócio-gerente da sociedade falida, tiver sido ou vier a ser condenado por crime f'llimentar.

Art. 155 - A prescrição relativa às obrigações do falido recomeça a correr no dia em queI
transitar em julgado a sentença de encerramento da falência.

!

I - o pagamento, sendo permitida a novação dos créditos com garantia real;

11 - o rateio de mais de cinquenta 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
integra/liquidação da massa;

m-o decurso do prazo de cinco anos, contado a partir do encerramento da falência, se I
o falido, ou o sócio gerente da sociedade falida, não tiver sido condenado por crime falimentar;

I
Art. 157 - Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos termos dos artigos 151 e

152, o falido ou o sócio solidário da sociedade falida pode requerer que seja declarada, por sentença, a
extinção de todas as suas obrigações.

Art. 158 - O requerimento será autuado em separado, com os respectivos documentos, e
divulgado por editàl, com o prazo de trinta dias, no órgão oficial ou em outro jornal de grande
circulação.

I
§ 1° - Dentro do prazo do edital, qualquer credor ou prejudicado pode opor-se ao

pedido dcrfalido.

§ 2° - Findo o prazo, o Juiz, com audiência do falido, se tiver havido oposição, e COJIl a
do represente do Ministério Público, tendo, cada um sete dias para falar, proferirá, sem igual prazo, a
sentença;

§ )0 _ Se o requerimento for anterior ao encerramento da falência, o Juiz, ao declarar
extintas as obrigações, encerrará a falência.

§ 4° - Da sentença cabe apelação.

§ 5° - Transitada em julgado a decisão,os autos serão apensados aos da falência.

§ 6° - A sentença que declarar extintas as obrigações , será divulgada por edital e
comunicada aos mesmos funcionários e entidades avisados da falência.

I
Art. 159 - Com a sentença declaratória da extinção de suas obrigações, fica autorizado o

falido a exercer atividade empresarial, salvo se tiver sido condenado ou estiver respondendo a processo
por crime falimentar, caso em que se observará:

I - o disposto no artigo 157 se houver condenação;

11 - o que dispuser o juizo perante o qual existir processo pendente.

TÍTULOV1
Dos atos ilicitos

Art. 160 - Se, durante processo falimentar, houver veemente indicio de illcito penal,
praticado por falido ou concordatário, por preposto seu, ou por adminiItrador de sociedade falida ou
concordatária, com prejuízo' da Ínassa ou de crocIor, dfYlli'I. Imec:Ilatamente comunicado ao
representante do Ministério Público para, nOI termal di lea\lIaçlo pl'OOlllUll~o~ a
competência jurisdicional, promover as medida cablvell, trllllldo aol lutol d. faI&1cia a comumcação
e a comprovação das providências adotadas.
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Parágrafo Único - Se o representante do Ministério Público não provar, em trinta dias,
oferecimento de denúncia, o administrador da massa será intimado pelo Juiz para, querendo, apresentar
queixa, na forma da legislação processual penaI, facultada a iniciativa de queixa a qualquer credor.

Art. 161 - Constitui efeito da condenação, por crime praticado na forma do lI;tUgo
anterior, a interdição do exercício de atividade empresarial, sem prejuízo das cominações previstas na
legislação penaI.

§ 10 - Sea sentença não fixar o prazo de interdição, prevalecerá ela por cinco anos.

§ 20
- A interdição se toma efetiva ao transitar em julgado a sentença, mas o seu prazo I

se inicia no dia em que se extinguirem as cominações penais, ou no dia em que se extinguirem as
obrigações do falido, prevalecendo, como termo inicial de seu prazo, o último desses dois momentos. I

Art. 162 - Será considerado crime de peculato, tipificado no Art. 312 do Código PenaI, a
aquisição, direta ou por meio de terceiros, por parte do Juiz, representante do Ministério Público,
perito, avaliador, leiloeiro, serventuário, administrador ou agente fiduciário da massa, de qualquer bem
ou direito da massa, ou especulação de lucro, em proveito próprio ou de terceiros, afetando qualquer
dos bens ou direitos da massa.

Art. 163 - O prazo prescricioIÚII dos delitos cometidos na forma dos artigos antecedentes I
se inicia na data do trânsito em julgado da sentença que encerrar a falência ou julgar cumprida a
concordata.

Art. 164 - Apurada a ocorrência de ato ilícito penal ou civil, sem prejuízo da cominação penal,
responderão seus autores por perdas e danos, e, se for o caso, por lucros cessantes, em favor da massa, I
em ação promovida por seu administrador ou qualquer dos credores, ou em favor do credor que tenha
sofrido prejuizo individual diferenciado.

TÍTULovrr
Das Disposições Gerais

Art. 165 - O credor não terá direito a participar de rateios anteriores ao ajuizamento de
sua declaração de crédito.

Art. 166 - Os pagamentos, nos processos de falência e de concordata, serão indexados
segundo fator que assegure à moeda dos pagamentos igualdade de poder de compra em relação à
moeda dos créditos concedidos, com obediência aos princípios de isonomia.

Parágrafo Único - Quando houver indexador contratual, prevalecerá ele para as
alizações.

Art. 167 - Os créditos atualizados, na faI'neia e na concordata, vencerão jl,lros de doze
por cento ao ano, além dos juros de mora, incidentes sobre as sucessivas parcelas e computados ao se I
efetuarem os rateios.

I

Art. 168 - As obrigações em moeda estrangeira ou sujeitas a estipulação de paridade!
cambial ou de atua1ízação segundo variação de taxa de câmbio, terlo seu valor em moeda corrente :
nacional apurado no dia do pagamento, pela taxa média do câmbio coqtercial.

Art. 169 - Compete à Assembléia de Credores, por maioria absoluta dos votos
representando a grandeza dos créditos:

I - estabelecer diretrizes para os seus mesários;

II - verificar e apreciar propostas formuladas pela Mesa;

li - examinar, a qualquer momento, relatórios da Mesa;
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\

IV - manifestar-se, quando convocada pelo Juiz, pela Mesa ou por credores i
representando mais de um terço do valo~.dos créditos, sobre as questões que lhe tiverem sido propostas :
e sobre as levantadas durante a Assemblela; I

I

v - dirigir ao Juiz indicação para a nomeação de agente fiduciário, ou sua substituição,
na fase de liquidação;

VI - apreciar contas;

vn - apreciar proposta de plano ou de recuperação apresentado por credor,
encanúnhando-a ao Juiz a aprovar e houver concordância do devedor;

VIII - apreciar, emendando-a ou não, proposta de recuperação ou de plano oferecido
por outros, rejeitando-a ou encanúnhando-a ao juízo para decisão, quando houver a concordância do
devedor;

IX - manifestar-se, antes de serem conclusos os autos, sobre pericia realizada.

Parágrafo Único - Compete-lhe, ainda, pela maioria de valor dos votos dos crecfures
presentes, requerer ao Juiz a substituição do Serventuário.

Art. 170 - Competem ao administrador nomeado, até a nomeação do Agente
Fiduciário,todos os atos de gestão e de representação, judicial ou extrajudicial, da massa falida.

Art. 171 - É lícito à Mesa constituir mandatários para fiscalização da administração, com
especificação de suas atribuições, devendo estabelecer prazos para os mandatos.

Art. 172 - Na falência,os créditos serão classificados segundo a seguinte ordem:

I - créditos por encargos ou divida da massa;

11 - créditos trabalhistas e previdenciários;

fi - outros créditos privilegiados.

§ 1° - O privilégio atribuído, aos créditos trabalhistas abrange somente aqueles de cuja
legitimidade não haja dúvida ou, quando houver, em conformidade com a decisão proferida pela Justiça
do Trabalho, bem como valores devidos em decorrência de acidente de trabalho, que serão apurados em

Iautos apartados.

§ 2° - Têm privilégio especial os créditos de seguridade social, do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e do PIS/PASEP.

§ 3° - São quirografários os créditos sujeitos a concordata ou a falência não
compreendidos nos incisos e parágrafos deste artigo, devendo ratear-se entre eles o produto da
liquidação dos bens do ativos, após satisfeitos os demais créditos e as custas e despesas do processo.

Art. 173 - Não se sujeitam aos efeitos da concordata ou da falência:

I - os créditos com garantia real;

11 - os representados por debê~tures com garantia flutuante;

fi - os direitos de retenção de coisa, decorrentes de lei ou de consentimento do devedor,
presumindo-se o consentimento entre empresários, quando haja conexão entre coisa retida e dívida;

IV - os direitos a alimentos, contra pessoas fisicas devedoras ou sócias solidárias de
falido ou concordatários, assegurada competência ao juízo da concordata ou da falência para arbitrar os
alimentos, durante a pendência do processo, e ressalvada as ações próprias ao titular do direito a
alimentos.

Art. 174 - São-representados no processo de concordata e de falência:
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I
1 - 11 sociedade anônima, pelos seus administradores, de acordo com deliberação da

Assembléia Geral;

II - sociedade de outra espécie, por sócio que tiver qualidade para obrigá-Ia;

m-sociedade em liquidação,pelo liquidante;

IV - a comunhão dos debenturistas, pelo seu agente fiduciario;

v - o devedor interdito, pelo seu curador;

VI - o patrimônio personalizado, pelo seu administrador;

VII - qualquer credor, por procuradores gerais, ad negotia;

VII os incapazes, por seus tutores, curadores, ou quem exerça o pátrio poder.

Parágrafo Único - Na Assembléia de Credores, quem represente credor deverá ser
assistido ou será representado por advogado, admitido que este ou a parte se faça acompanhar de
prepostos ou assessores.

Art. 175 - As contas correntes com o falido ou com o concordatário encerram-se no
momento da declaração da falência, ou da concessão da concordata, verificando-se o respectivo saldo.

Art. 176 - Aplicam-se aos créditos do concordatário ou do falido os princípio!_da
compensação de obrigações.

Parágrafo único - Não se compensam:

1 - os créditos constantes de título ao portador;

II - os créditos transferidos dentro do termo legal da falência;

m- os créditos, ainda que vencidos antes da falência, transferidos a devedor do falido
em prejuízo da massa, quando já era conhecido o estado de falência, embora não judicialmente ;
declarado.

Art. 177 - O mandato a advogado pode ser outorgado e seu instrumento transmitido por
qualquer meio de comunicação escrita, sendo obrigatória a apresentação de instrumento autêntico no
prazo de quatorze dias do ingresso dos autos.

§ 10 - O advogado constituído fica habilitado a tomar parte em qualquer ato ou I
deliberação da massa, fazer declarações de crédito e receber intimações independentemente de poderes
especiais.

Art. 178 - Salvo disposição expressa em contrario nesta lei, da decisão do Juíz cabe
recurso de agravo, no prazo de sete dias, somente com efeito devolutivo.

Art. 179 - O serventuario, sob pena de responsabilidade, encaminhàrá, em vinte e quatro
horas, ao órgão oficia\, todos os editais e intimações que por força desta lei devam ser nele publicados e
dirigirá as intimações pessoais que a lei determinar, sem prejuízo das penas previstas para o
descumprimento do dever de providenciar publicação, em cada caso.

Art. 180 - Os depósitos de numerário à disposição do Juízo, nos processos da falência e
de concordata, inclusive nas fases de recuperação ou de liquidação, serão feitos em instituição
financeira, com obediência às normas da legislação de organização judiciária do Estado.

§ 10 - As quantias pertencentes à massa devem ser recolhidas a estabel17imento bancário;

I
§ 20

- O numerario será depositado em contas remuneradas ou afins e não será sagu:lo
senão por cheque nominativo;
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§ 3° - Caso o estabelecimento bancário sofra qualquer espécie de interrupção de suas
atividades, os recursos da massa serão liberados imediatamente.

Art. 181 - Os pagamentos a leiloeiro ou a corretor serão feitos em cheque nominal a
favor da massa, obrigado o leiloeiro ou corretor a depositá-lo, em vinte e quatro horas, na conta
bancária da. massa, sob pena de atualização monetária e multa igual a 10%:do valor corrigido, além de
juros e juros de mora, devidas essas verbas desde o dia em que deveria ter sido feito o depósito.

§ 1° - A requerimento de qualquer interessado, o Juiz poderá determinar suspensão, por
sessenta dias, do leiloeiro ou corretor em mora, sem prejuízo de poder o valor devido ser cobrado por
ação de execução.

§ 2° - A certidão, extraída dos autos, da decisão do Juiz mandando intimar para
pagamento, constituirá título executivo.

Art. 182 - Aos credores por obrigação vencida, representando crédito líquido, exigivel e
reclamável na falência, é facultado ingressar no processo, desde o seu ajuizamento, como
listisconsortes.

Parágrafo único - Credores por qualquer obrigação poderão, igualmente, ingressar no
processo, como assistentes, desde o ajuizamento,.qa falência.

Art. 183 - Ao falido e a qualquer credor faculta-se a asssitência, em qualquer ação de
que participe, a qualquer título, a massa falida, podendo opor às decisões com que não se conforme, os
recursos legais.

Art. 184 - Igual direito se assegura aos credores do concordatário, nas ações de que esse
participe.

Art. 185 - Qualquer Credor poderá recorrer de quaisquer deliberações do Juiz, na
concordata, na falência, na recuperação, e em qualquer ações envolvendo direitos a elas relacionados.

Art. 186 - Os prazos dos editais e de intimações correm a partir da primeira publicação
regular, vedada a publicação de edital ou de intimação no sábado ou no do./ningo.

Art. 187 - A partir do ajuizamento do pedido de falência e enquanto pender o processo,
não será admitido requerimento de concordata da devedora.

Art. 188 - Durante os processos de concordata e de falência, suspende-se a prescrição
das ações dos credores.

Art. 189 - Os formulários apensos a esta lei são de utilização obrigatória.

TÍTULO VIII
Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 190 - Esta lei não se aplica às falências já declaradas e às concordatas já requeridas,
ressalvadas as disposições relativas à recuperação, que poderá ser proposta nos processos em curso,
obedecido o rito desta lei.

Art. 191 - Nas falências de que trata o artigo anterior, não se adnútirá a eoncordata
suspensiva.
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Art. 192 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto-lei n°
7.661, de 21 de junho de 1945.

Art. 193 - Esta lei entrará em vigor noventa dias após sua publicação.

(anexos: 10)

TÍTULo IX
Formulários Anexos

Anexo 01

1

1
0

) C~MARCA:

FALENCIADE _

CGC _

_ VARA, _ _ OFÍCI0 _

EDITAL DO ARTIGO 72, § 1°, DA LEI DE QUEBRAS

ASSEMBLÉIA DE CREDORES

Convocam-se os credores da falida para a reunião inicial da Assembléia de
Credores, designada para o dia , às , no endereço seguinte:

A Assembléia funcionará com qualquer número de credores.

REQUERENTE (S) DA FALÊNCIA:

ILISTA DOS CREDORES QUE JÁ DECLARARAM CRÉDITOS NOS AUTOS:

Anexo 02

2°) COMARCA:

CONCORDATADE ,

CGC _

_ VARA _ _ OFÍCIO _

EDITAL DO ARTIGO 34, I, DA LEI DE QUEBRAS

ASSEMBLÉIA DE CREDORES ,

I
Convocam-se os credores sujeitos aos efeitos da concordata em epígrafe, para a :

reunião inicial da Assembléia de Credores, designada para o dia , ás , no endereço seguinte:

A Assembléia funcionará com qualquer número de credores,

I

ILISTA DOS CREDORES QUE JÁ DECLARARAM CRÉDITOS NOS AUTOS:
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TÍTULo IX
Formulários Anexos

Anexo 03

3°) COMARCA:

FALÊNCIA DE------------------
CGC --'__

_VARA. _ _ OFÍCIO ~

ASSEMBLÉIA DE CREDORES

EDITAL DO ARTIGO 10°, § 1°, DA LEI DE QUEBRAS

para0 dia ,às

r
Convocam-se os credores da falida para a Assembléia de Credores, designada I

, no endereço seguinte: :

A Assembléia funcionará com qualquer número de credores.

LISTA DOS CREDORES INDICADOS PELA REQUERENTE:

TÍTULo IX
Formulários Anexos

Anexo 04

4°) COMARCA:

CONCORDATADE _

CGC _

_ VARA'--- _ _ OFÍCIO _

EDITAL DO ARTIGO 10, § l°, DALEIDE QUEBRAS

ASSEMBLÉIA DE CREDORES

Convocam-se os credores sujeitos aos efeitos da concordata em epígrafe,
para a Assembléia de Credores, destinada a deliberar sobre plano de recuperação, designada para o dia
, às , no endereço seguinte:

A Assembléia funcionará com qualquer número de credores.
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5°) COMARCA:

FALÊNCIADE _

CGC _

_ VARA _ _ OFÍCIO _

EDITAL DO ARTIGO 131 DA LEI DE QUEBRAS

Quadro Geral de Credores

Anexo 06

6°) COMARCA:

CONCORDATA DE _

CGC _

_ VARA. _ _ OFÍCIO _

EDITAL DO ARTIGO 52 DA LEI DE QUEBRAS

I
Convocam-se os credores sujeitos aos efeitos da concordata em epigrafe, para a I

Assembléia de Credores, destinada à liquidação da concordatária designada para o dia, às horas, no :
endereço seguinte:

A Assembléia funcionará com qualquer número de credores.

TÍTULo IX
Fonnulários Anexos

Anexo 07

7°) COMARCA:

FALÊNCIA DE------------------
CGC _

_VARA. _ _ OFÍCIO------

EDITAL DO ARTIGO 124 DA LEI DE QUEBRAS

Dá-se conhecimento aos credores da falida que a arrecadação é insuficiente para
as despesas do processo.
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8°) COMARCA:

FAI...ÊNCIADE _

CGC _

_ VARA _ _ OFÍCIO _

EDITAI... DO ARTIGO 138 DA LEI DE QUEBRAS

Comunica-se a abertura de concorrência para a venda de bens da massa
falida, podendo serem examinados os bens no(s) endereço (s) abaixo, e as propostas entregues no
endereço seguinte:

TÍTULO IX
Formulários Anexos

Anexo 09

9°) COMARCA:

FALÊNCIA DE
------------------~---

CGC _

VARA'--- _ _ OFÍCIO _

EDITAI... DO ARTIGO 50, § 2°, DA LEI DE QUEBRAS

Dá-se ao devedor conhecimento de que foi requerida sua falência.

TÍTULo IX
Fonnu1ários Anexos

Anexo 10

10") COMARCA:

FALÊNCIA DE _

CGC _

_VARA, _ _ OF'CIO ,

EDITAL DO ARTIGO 136 DA LEI DE QUEBRAS

Dá-se conhecimento do requerimento da extinção das obrigações do falido.

JUSTIFICATIVA

I. ° Substitutivo ora apresentado foi elaborado por Comissão nomeada pelo
Exmo. Senador Jarbas Passarinho, quando ocupava o cargo de Ministro da Justiça, para analisar e
propor modificações na atual legislação de falências e concordatas. I
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Esta Comissão, criada pela Portaria 2331MJ de 9 de maio de 1991, iniciou seus
trabalhos recebendo oficios e sugestões, com destaque para propostas de alteração da Lei vigente, de
entidades como a Secretaria Federal de Assuntos Legislativos, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, o Banco do Brasil, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional das
Instituições financeiras, a Secretaria de Direito Econômico, o Instituto dos Advogados de São Paulo, a
Federação das Indústrias do Amapá, a Associação dos Empresários da Pequena e média Empresa do
Brasil, o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Rio Grande do Norte, a
Federação das Indústrias de Santa Catarina, o Sindicato de Representantes Comerciais de Pernambuco,
a Associação Brasileira de Empresas de Vigilância e Segurança, a Federação do Comércio do Estado
Maranhão, a Federação do Comércio do Estado de Sergipe entre outras.

O longo penodo de estudo e sua profiii1didade são motivos pelos qUals'achamos
de extrema conveniência a confrontação do texto encaminhado pelo Governo com este substitutivo.

Seria temerário excluir da discussão da matéria tal proposta cujo objetivo foi o de
obter a mais ampla modernização do texto legal vigente sobre a matéria, com vistas à reorganização e
recuperação da empresa, bem como à manutenção dos empregados e à preservação da produção e da
circulação das riquezas, objetivando sempre o desenvolvimento e o bem estar sociais.

2. Posteriormente, outra Comissão foi nomeada pelo DD. Ministro Maurício
Corrêa, com a mesma finalidade de alterar a atual legislação de falência, tendo seu trabalhado resultado
no Projeto n° 4.376/93, apresentado pelo Poder Executivo

. 3. Mas, ao contrário da Comissão anterior, incorreu esta nova Comissão no grave
erro de elaborar a lei preocupando-se tào-somente com o devedor falido, distanciando-se dos ideários 
maiores que norteiam a lei da falência, que são as preocupações com o emprego, a produção e a
poupança sociais globais.

4. Em todo o mundo, floresce a teoria da recuperação da empresa em dificuldade

O que em todo mundo se deseja tutelar e de fato se tutela, não é o devedor,
muito menos o devedor falido, como decorreria do projeto original, mas sim a organização empresarial.

O instituto da recuperação se volta para os reclamos sociais de que se preservem
o emprego, a tecnologia e a relevância social e econômica da empresa.

5. Ná forma em que acha proposta no projeto original a assim chamada
"recuperação" significa, em verdade, apenas moratória. Pretendeu a assim chamada "recuperação" tal
como prevista no projeto, meramente substituir a concordata suspensiva atual, tanto que a pretendida
"recuperação"apenas caberia, nos termos.do artigo 9°, quando a falência houvesse sido decretada e
visando à continuação do negócio.

Ao revés, a proposta da Comissão nomeada pelo Senador Jarbas Passarinho
pretende possa a recuperação da empresa pleitear-se a qualquer momento na tramitação dos processos
de concordata ou de falência, quando estiverem presentes seus pressupostos, assinalando a diversidade
entre os institutos de recuperação e de concordata, que o Projeto original confundiu.

6. Tal como se acha proposta a recuperação, significaria apenas a previsão de que
se multipliquem os prazos de procrastinação dos pagamentos do falido, sem possibilidade de oposição
razoàvel. ou de acompanhamento adequado do processo pelos credores, ou mesmo de seu bom
processamento. Prejuizos maiores seriam causados aos próprios credores e à economia do pais, ao
invés de beneficiá-los.

De fato, a proposta prevê que o pedido incluirá prazo para a recuperação
econômica e financeira, demonstração de sua viabilidade, plano de solução do passivo, percentagem e
prazo dos pagamentos dos créditos quirografarios, devendo qualquer credor que deseje impugn.ªI o
requerimento fazê-lo no prazo de la (dez) dias contados da publicação

A multiplicidade dos credores, a notória dificuldade em se consultarem autos de
falência, a dificuldade ainda maior em compor os diferentes interesses de credores em múltiplas
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impugnações isoladas que se apresentem, servirão apenas a multiplicar procedimentos estanques, com
enorme dificuldade, para cada credor, de obter notícia do que sucede.

Uma das mais revelantes preocupações do Substitutivo ora oferecido foi
exatamente a busca da conciliação de todos os interesses, a observância de um regime prudencial que
preserve os direitos e sua documentação, a simplicidade e a clareza nas rotinas, compatibilizando esses
objetivos com anecessária observância do principio da economia processual.

7. A Comissâo de credores prevista na Proposta original, "de 3 a 5 membros"
devendo respeitar "a adequada representação de várias classes de credores e dos diversos interesses",
significará, necessariamente, afastar a participação na administração e na fiscalização todos os demais
credores.

Nos termos do projeto, o Juiz deve, para a eleição dessa comissão, convocar
reunião dos credores; mas não se diz de que maneira se tomarão os votos.

Grupos de credores de valores ínfimos, até em conluio com o falido, facilmente
afastarão interesses significativos e respeitáveis.

I
Este Substitutio cria a Assembléia de Credores, de forma diversa daquele prevista

na legislação anterior à atual lei de quebras.

Na concordata, a Assembléia de Credores deverá apreciar o plano proposto,
aprovando-o, emendando-o ou constituindo comissão para elaborar emendas ou proposta substitutiva.

o plano que instruir a concordata definirá as linhas gerais de recuperação.
Também a recuperação, no curso da falência, reclamará um plano diretor.

8. Prevê o projeto original que, ao defirir o pedido de recuperação, o Juiz
suspenderá a realização do ativo, inclusive quanto aos bens que constituam objeto de garantia real ou
privilégio, demolindo todo o regime juridico das garantias edificado pelas leis brasileiras, na linha de
todo o direito dos países civilizados.

9. Nos termos daquele projeto um administrador judicial é sorteado, como se a
sorte da empresa e os direitos dos credores devessem ser entregues ao acaso.

10. Segundo ainda o projeto original, somente se não for executado o plano é
que o Juiz encerrará a recuperação e determinará o prosseguimento da falência; mas, nos termos do
artigo 32 e do artigo 9°, parágrafos 2° e 3°, o descumprimento não se verificará senão pelo menos I I
ano depois.

11. O artigo 32 do projeto, ademais, determina que os créditos sejam atualizados I
monetariamente, "de modo não cumulativo".

É engano falar em correção monetária cumü:Jtiva ou não cumulativa. A
correção monetária deve espelhar' a inflação de periodo determinado. E só alcaçará seu objetivo de
restituir o poder aquisitivo do crédito se considerados os índices mensais do respectivo periodo.

12. O teor do artigo 9° e de seus parágrafos 2° e 3° vincula a Recuperação à
atualização monetária "não cumulativa", expressão de sentido hermétíco.

13. Merecem ainda reflexão os primeiros artigos da Proposta original. I
14. As três pnmelras dísposlçõesseafastam da realidade de organização juridico-'

constitucional do país, e dos reclamos da sociedade em que se estendam os beneficios da recuperação e
da concordata preventiva, bem como a possibilidade de quebra, a setores de atividade econômica não
abrangidos na legislação vigente.

15. Nos termos do § I ° do art. 173 da Constituição Brasileira, a empresa pública,
a sociedade de economia mista e outras entidades estatais que explorem atividade econômica sujeitam-I
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se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, devendo, portanto, sujeitarem-se a normas
jurídicas em matéria falimentar.

16. Por outro lado, em razão do interesse nacional na manutenção da saúde e da
confiabilidade do mercado financeiro e de seguros, as instituições financeiras. sociedades seguraiforas.
de capitalização, de previdência privada de arrendamento mercantil e as cooperativas de crédit
submetem-se a normas especiais que regem sua organização. funcionamento. saneamento e liquidação.

A rp.missão à legislação especifica que rege tais atividades é necessária p
tomar claro o limite de aplicação da lei projetada.

17. Diante de todo o exposto, e pelas demais inovações que apresenta, espera-sL";..p,""",o o pre~",' Sob,titutim de Lo~ P'ojctooO 4.376193. 1

fu~QWV1'-+-'--ff-".?vv"----~ '(~
~ ASSIAAItl~ ~~

COMISSAo DE TRABALHO, ADM!

NI5TRAÇAo E SERVIÇO POBL!

CO.

r====- PROJETO DE LEI N!!

L-....fL 4376/93
(Instruções no verso)

N!!

CLASSIFICAÇAo

TEXTO!JUSTIPICAÇAO
Altera o parágrafo único do artigo 2° do projeto, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2° - .............................

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica aos cultivadores diretos da propriedade
rural e aos artesões.

JUSTIFICATIVA

A exclusão dos pequenos comerciantes dispensados por lei da escrituração e dos que
prestam serviços ou exercem atividade profissional organizada, preponderantemente com o
trabalho próprio e dos membros da famllia, poderá afetar diretamente as pequenas e micro
empresas, eis que, por lei, estão dispensadas de escrituração (art. 15, Lei 7256/84) e, muitas
vezes, se apresentam como empresas tipicamente familiares.

Quanto às sOCiedades civis de cunho profissional, também não logramos vislumbrar
lógica em sua exclusão, eis que no mercado se encontram em atividade grandes empresas de
consultoria, de arquitetura, de serviços médicos, etc, agentes importantes no desenvolvimento
econOmico, geradores de tributos, empregos e serviços, sendo-lhes prudente a extensão da
concordata e, dependendo do porte, até mesmo o instituto da recuperação da empresa.

(
/~ I

r
/"/ !tJ'5/45- c=--------- x

~'~7 --- .. _-
DATA ASSINATURA ",-
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COMIssAO DE TRABALHO, ADM!

NISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLI

CO.

r====- PROJETO DE LEI N2

l-I>L 4376/93
(Instruções no verso)

N2 03 / E!5

CLASSIFICAÇAO -+--A-~..,....,....

TEXTO/JUSTIFICAÇAo

Inclui § 1° ao artigo 15, renumerando-se o parágrafo único para § 2°:

"Art. 15 - ............ :~ ................

§ 1° - O devedor deverá ser ouvido sobre o plano substitutivo ou alterações ao proposto".

JUSTIFICATIVA

Como se percebe com a leitura do dispositivo citado, o devedor nao será ouvido sobre o
plano ofertado, podendo, inclusive, o juiz por ele decidir, impondo-lhe' obrigações sem o seu
pronunciamento acerca da viabilidade. Cremos ser necessária a oitiva do devedor que poderá,
na impossibilidade ou inconveniência de atender ao plano proposto, fazer modificações no que
tiver originalmente apresentado ou, em última análise, repudiá-lo, prosseguindo a falência.

Destarte, a regra estaria melhor sintonizada com o § 5°, do art. 9° do projeto em apreço.

() /}
/--- /

f ---------;~-711 /...ljtJjj- _._-~ "
DATA '---ASSINATURA

l.01.oo50.5- (AGO/SOI

E M E N D A

COMIssAo DE TRABALHO, ADM!

NISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBL!

CO.

r====- PROJETO DE LEI N2

l-..JL 4376/93
(Instruções no verso)

N2 O-Y / '35

CLASS IFI CAçA0 ......f'::""r-ti''''--ilif-

Inclui parágrafo único ao artigo 20:

"Art. 20- ..

Parágrafo Único - O disposto no "capuf' do art. 19 e parágrafo único, bem como no "capuf'
deste artigo, se verificará se confirmado dolo ou fraude do devedor ou administrador, em suas
funçOes diretivas".
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JUSTIFICATIVA

Para as privaçOes tipificadas nos referidos dispositivos, necessário se faria que açao ou
omissão do agente fosse moldada por dolo ou impulsionada com o escopo de fraude, em razão
da gravidade da sançao.

Sexta-feira 3 00169

2) / :3 / q!:>
-- DA~A-- ASSINATURA \

fi
I
fi

0.01.0050.6 -lAGO/BOI

E M E N D A

N!!
COMISSAo DE TRABALHO, ADMl

NISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBLI

CO.

r---- PROJETO DE LEI N!!

IPL 4376/93

r'F\:D S P1:L. A OR
~'ô..~b.;uo ---r--

TEXTO/JUSTIFICAÇAO

Altera o artigo 23 do projeto, que passa a ter a seguinte redaçao:

05 / 95

CLAsSIFICAÇAO

I[_P...~G....:-~N_A....l__

"Art. 23 - A Comissão de credores poderá examinar livremente os livros e documentos da
empresa".

JUSTIFICATIVA

No dispositivo em questão, o projeto garante á comissão de credores o direito de
examinar livremente os livros e documentos da empresa, bem como de informar-se sobre o
estado e evoluçao dos seus negócios.

Pela amplitude da norma, o direito de informação pode ser excessivamente exercido,
vulnerando o sigilo industrial, que é constitucionalmente protegido (CF, art. 5°, XIV).

?!-/~/qS-
DA~A

/)
\ ASSINATURA
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COMISSAo DE TRABALHO, ADMI

NISTRAÇÂO E SEFVIÇO PÚBLI

CO.

~ PROJETO DE LEI N2

~L 4376/93

N2 06 /~

CLASSIFICAÇAo

Suprima-se o artigo 56, renumerando-se os seguintes:

JUSTIFICATIVA

Grave é a regra veiculada no preceito destacado, o qual declara que a falência da
sociedade implicará na falência dos sócios solidária e ilimitadamente responsáveis.

No mesmo sistema atual isto não se verifica, prevalecendo, pois, a nltida autonomia
entre a pessoa jurldica e a pessoa flsica dos sócios.

A norma em eplgrafe só seria viável cientificamente se os sócios solidários no direito
brasileiro fossem considerados comerciantes.

(

ASSINATURA

E M E N D A

COMIssAo DE TRABALHO, ADMI

NISTRAÇÂO E SERVIÇO PÚBLI

CO.

~ PROJETO DE LEI N2

LJL 4376/93
(Instruções verso)

Supnma-se o artigo 122 e parágrafo.

JUSTIFICATIVA

N2 07 /-9.5..

CLASSIFICAÇAo

o artigo 122 em questão trata da ação revocatória, reputando ineficázes os atos
praticados dentro do termo legal da falência, quando ficar demonstradQ que a parte contratante
não desconhecia o estado patrimonial do devedor.

O preceito modifica, com efeito, de forma abrupta, a regra hOJe agasalhada pelo artigo
53 do Decreto-lei 7661/45. Isto porque, limita a incidência da ação aos atos realizados dentro do
termo legal.
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Pela sist~mática atual, qualquer ato, praticado a qualquer tempo, poderá ser revogado
em relação a massa, desde que fique patenteada a fraude entre o devedor e o terceiro que o
contratou.

Vê-se, destarte, que pelo direito atual, a recomposiçao do património do falido fica
melhor assegurada aos credores, até porque pelo critério do §3°, do artigo 62 do projeto, se
teve por reduzido o cálculo do termo legal.

/

/
! ;/

E M E N D A

CLASSIFICAÇAo ~~~~~~

N2

verso)

COMIssAo DE TRABALHO, ADM!

NISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBL!

CO.
PROJETO DE LEI N2

93

[
PAGINA

L.-....Il;;""A.l.....:.......!>-~.J.:::..:L.L.Io~"'-.....:....--f""'--lw.-\------ --l_ 1/1

~EXTO/JUSTIPICAÇAO

Altera o § 1° do artigo 152, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 152 - .

§ 1° - O prazo para a habilitação conta-se a partir da publicaçao da sentença declaratória da
falência".

JUSTIFICATIVA

Neste dispositivo determina-se que recebida a relação dos credores, o escrivao, vinte e
quatro horas após, publicará, por edital, aviso aos credores para que apresentem a declaração
e justificação dos seus créditos.

Nao logramos encontrar motivação jurldica palpável para o disposto no artigo
epigrafado, eis que a habilitação nao pode depender da apresentação da listagem dos
credores. Deve fluir o prazo a partir da publicação da sentença declaratória da falência, que o
fixa.

i
! ../

ZI / 1 / Oj,f
DATA ASSINATURA
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E M E N D A

COMISSAo DE TRABALHO, ADM!

NISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBL!

CO.

~ PROJETO DE LEI N2

~L 4376/93

N2 09 /~
~--

'- -!/ ,.;.j RD :.~~

CLASSIFICAÇAO --~~--~~

(Instruções no verso)

[
PÁGINA

L-..!:s;;;A:..!._..::-.~~m..::~~-r~~----------...J_ 1 / 1

~XTO/JUSTIFICAÇAO

Suprima-se o artigo 197, renumerando-se os seguintes:

JUSTIFICATIVA

Neste dispositivo regulam-se as hipótese de reabilitação do falido.

Cremos que o sistema hoje em vigor afigura-se melhor.

Com efeito, não vemos motivo para não mais permitir a extinção de suas obrigações e,
novamente, estar apto o falido ao exercício do comércio, com o rateio de mais de 40% dos
créditos quirografários, depois de realizado todo o ativo.

() /)
y /

71 /-.l/ 0/!) ~-I'-fr
DAi'A ',JASSINAi'URA../

M1T1I
IIQl1llDO JOSÉ FORTUNATI

CllIlssTiJ DE TRABAlliO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIço

G'MlIOO~ , lNA I
PT RS _,QlAJL I

I I USIlTUlIVII
1IIIIIIflC.\lIV11

PÚBLICO

.; 93

Plll'll5ltlJ

4.376

Acrescente-se· o seguinte parágrafo 3 2 ao artigo 66, renumerando-se
os demais:

n§ 3" - Nas operações com recursos do FGTS, que contem COm garantias
reais, realizadas estas, o respectivo produto será utilizado para a
quitação dos créditos decorrentes dessas operaçges, independenteme~te
de quaisquer outros, mesmo se pertinentes a salarias e indenizaçoes
trabalhistas".

JUSTIFICATIVA

Os rec~rsos do FGTS integram o patrimônio do trabalhador. Assim, o
privilegio que aqui se busca a esse patrimônio está em consonância com
a mais_nobre tradição do Direito brasileiro: dispensar especialíssima
proteçao ao patrimonio do trabalhador.
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A lei já oferece privil~gio aos créditos decorrentes da relação de
trabalho, conforme dispoe o art. 449 da CLT.

Em concurso universal, a tese não é inégita. ~ lei d~ falência (Decre
to-Lei n. 7.661/45), em seu art. 102, ja contem prevlsao de privilégio
ao partrimônio individual do trabalhador.

Por sua vez a Lei n. 6.024/74, que regula a intervenção e liquidação
extrajUdiCi~1 das instituições financeiras, em seu art. 31, busça
resguardar a economia pública, a poupança popular e a segurança pu
blica, dando proteção especial.

É sabido que os recursos do FGTS, patrimônio do trab~l~ador, oriun
dos da relação de trabalho, constitu~m autentico pecullo popular, e,
pois precisam merecer toda a proteçao do Estado. Este, a~es~r do es
forç~ que vem sendo feito pelo Con~elho Curador e demais org~os enc~E
regados da administração e aplicaçao dos resursos do FGT~'Aalnda nao
têm condições de assegurar a efetiva proteçao desse patrlmonio.

Além disso, deve-se assinalar q~e as contas vin~uladas go ~GTS, d: t!
tularidade dos trabalhadores, sao absolutamente lmpenho~avels (§ ~- do
art. 2., Lei n' 8.036/90),.0 que evidencia a preocupaçao do leglsla
dor de resguardar esse peculio.

Por outro lado, cabe enfatizar que os depósitos do FGTS não efetivados
pelo empregador constituem-se em créd~tos de natureza trabalhista, so
lenemente assegurados pela Constituiçao Federal (art. 7', 11) que go
zam~ em sua totalidade, da preferência conferida pela atual lei de
falencias.

Parece-nos oportuno, e sempre atual, destacar os ensinamentos do emi
nente processualista e professor José Frederico Marques, em Parecer
sobre o FGTS, abril/83, quando assevera:
"6 - O depósito de garantia por tempo de serviço tem natureza salarial
e se caracteriza, principalmente, como direito social do trabalhador,
assegurado solenemente pela Constituição Federal em vigor, no art.
165, n' XIII."

7 - O preceito const!tuc!onal referente ao fundo de garantia assçgura~

do ao trabalhador, nao so impede que sua cobrança pela Fazenda publica
ou órgãos estatais, se equipare à cobrança de crédito tributário, como
também impede interpretações que restrinjam ou diminuam a sua exigibi
lidade.

Se há uma regra constituciaJal assegurando ao trabalhador, quando despe
dido, o direito de recçber o fundo de garantia por tempo de serviço:
nem o legislador ordinario e tampouco o intérprete e aplicador da lei,
pode restringir a sua área de incidência, estabelecendo prazos de cur
ta duração, para o exercício desse direito, ou para o Estado cumprir
sua obrigação de assegurá-lo e fazê-lo efetivo.

modo a pro
a tutelã

finalis

O preceito constitucional deve ser entendido e aplicado, de
piciar que a norma ~tituci9nal atinja seus objetivos, com
completa do valor ou bem juridico que se constitui sua causa
(cf. Jacques Werner, Interprétation Constitutionnele, pág.144)

A regra constitucional deve ser obegecida amplamen~e, pelo 9ue, como
assinala CRISAFULLI, ela veta e proibe intereretaçoes contrarias e
seus fins, ou que possam impedir sua aplicaçao completa e irrestrita
aos casos concretos."
("Parecer sobre o FGTS", são Paulo, 04/83, p. 11, 12 e 13).

É imperioso, portanto, que, também, os créditos decorrentes dos finan
ciamentos concedidos com esses recursos do trabalhador se revistam de
toda proteção e preferência em caso de concurso universal de credores.

21(03(95
MIA
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Acrescente-se ao art. 3 9 , "in fine", a seguinte expressa0:

" •.. exceto aquelas cuja totalidade do capital social pertença ao

Estado".

JUSTIFICATIVA

Permitir a concordata ou falência de empresa, cujo capital socia!
tença integralmente ao Estado, seria o mesmo que admitir a fal,
deste, repercutindo na sociedade o ônus pelas más administraçÕes
gestões dessas empresas; pois, em "última ratio", a Sociedade, r(
sentada pelo ~stado~ nessa hipótese, estaria respondendo pe!os r,
dos atos de ma-gestao. Ora, responsaveis ~elos atos d~ gestao ,
ser, sempre', os administradores da "res publica", e nao a sociedé.
eventualmente vi tima da incúria desses dirigentes,

Ora, os problemas sociais do pais são de magnitude tal que, sem
participação do Estado, será muito dificil, senão impossivel, o ,
minhamento das soluções.

Para encaminhar essas soluções, inclusive em parceria com a inici
va privada, o Poder Público necessita de estruturas fbrtes e eficE

Não se pode, de forma.alg~a, negar o papel das empresas do Est~c
I desenvolvimen!o do pa!s, nao~, simplesmente, est~ abrir mac

sas Instituiçoes. Impoe-se, isto sim, a sua modernizaçao e adequa
evolução e anseios da sociedade, a qual se torna, a cada dia, mai
gente, esperando respostas e resultados concretos.

P1IlOSltll
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PL 4.376 I 93
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IIE1U1Al1O PAULO BERN.\IIDO
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Acrescente-se ao art. 3!!!, "in fine", o seguinte texto:

" ... exceto as instituições financeiras, as quais se sujeitam a legis

lação própria".
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JUSTIFICATIVA

As instituições financeiras regem-se pelas diretrizes da Lei n' 4.595,

de 31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a política e as institui

ções monetárias, bancárias e creditícias e cria o Conselho Monetário

Nacional.

Essa legislação é específica e submete tais entidades à fiscalização

e ao controle rígido das autoridades monetárias.

Portanto, nao se justifica a sUJe1ção generalizada das empresas públ!

cas e das sociedades de economia mista ao regime das falências e

concordatas, pois as instituições financeiras já estão regidas por

legislação própria.

Ressalta-se, inclusive, que o Sistema Financiero Nacional deve ser

regulado em lei complementar, conforme dispõe o art. 192 da Constitui

ção Federal.
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Acrescente-se ao art. 3!, "in fine", o seguinte texto:

t1 ••• exceto as instituições financeiras, as quais se sujeitam a legis

lação própria".

JUSTIFICATIVA

As insti tuições financeiras regem-se pelas diretrizes da l.ei n" 4.595,

de 31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a política e as institui

ções monetárias, bancárias e·crediticias e cria o Conselho Monetário

Nacional.

Essa legislação é específica e submete tais entidades à fiscRlização

e ao controle rígido das autoridades monetárias.
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Portanto, não se justifica a sujeição generalizada das empresas públ.:i:

cas e das sociedades de economia mista ao regime das falências e

concordatas, pois as instituições financeiras já estão regidas por

legislação própria.

Ressalta-se, inclusive, que o Sistema Financiero Nacional deve ser

regulado em lei complementar, conforme dispõe o art. 192 da Constitui

ção Federal.

'MlNU1M

L/ lo )/Y5
Dm

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.376/93

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 15/03/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, foram recebidas 13 (treze) emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 22 de março de 1995.

T~~~
Secretária

Gabinete do Deputado OSVALDO BIOLCH

Oficio 397/95

Senhor Presidente:

Defiro, reconsiderando o despacho inicia
ao ~rojeto ~e ~ei n9 4.376/93, para in
clu~r a Com~ssao de Finanças e Tributa
ção. Em conseqüência, determi a consti
tuição de Comissão Especial, e s-
do art. 34, inciso 11, do RI /
Publique-se.
Em )6/05/ 95

Brasília-DF, 02 de maio de 1

Na condição de Relator do PL 4376/93, que trata da regulamentação,

concordata preventiva e a recuperação das empresas, da Comissão de Trabalho, de

Administração e Serviço Público, venho a vossa presença propor que o presente projeto
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seja encaminhado também à Comissão de Finanças e Tn"butação, uma vez que o mesmo

contém vários artigos ligados a tn"butos, podendo receber por isso, um melhor

aprimoramento.

Por outro lado, dada a importância e a complexidade do projeto, e ainda

dentro do que prevê o artigo 34, inciso 11 do Regimento Interno, sugiro ainda, a

constituição de uma Comissão Especial para elaborar uma legisIação falimentar moderna e

eficiente.

Cumpre-me esclarecer que a atual legisIação é regida pelo Decreto-Lei

7661, do ano de 1945, portanto totalmente superada e que requer uma urgente nova

reguIamentação. Além do mais, a realidade da nossa economia nos mostra que muitas

empresas estão em crise e que por todos esses motivos merecem uma maior atenção de

nossos governantes, e assim possamos ajudar a desenvolver e a aprimorar a nossa

economia.

Cordialmente,

~~~
OSVALDO BIOLCID

Deputado FederaIJPTB-RS

De acordo:....L]I"--;-~~=:-""....;.__---.:_
Líder - PfB

Exmo. Deputado
LUIZ EDUARDO MAGALHÃES
DD. Presidente da Càmara dos Deputados
Brasília - DF

COM!SSAo ESPECIAl. pESTlNADA A EMmR PARECER AO PL !jO 4 376193

PROJETO DE LEI N° 4.376, DE 1993

(Do Poder Executivo)

Regula a fallncia, a concordata prevenffwl e a
recuperoção das empresas que exercem atividade econômica
regida pelas leis comerciais, e dá outras providências.

Relator: Deputado OSVALDO BIOLCID

I-RELATÓRIO

Pela Mensagem n° 1.014, encaminhou o Poder Execútivo o Ptojeto de
Lei nO 4.316, de 1993, que busca regular a falência, a concordata preventiva e a recuperação
das empresas que exercem atividade econômica regida pelas leis comerciais.

Sexta-feira 3 00177
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A proposição visa substituir as nonnas vigentes sobre falência,
estruturadas no Decreto-Iei nO 7.661, de 21 de junho de 1945, e em legislação esparsa, com o
que se pretende atualização que melhor contemple a realidade econômica e social do Pais.

Os aspectos mais significativos do projeto, destacados na sua
exposição de motivos, são:

a) ampliação do alcance da falência, a que se sujeitariam não apenas
os comerciantes, mas também as pessoas jurídicas civis e o devedor
individual que explore atividade econômica de modo tipificado na
lei;

b) aplicabilidade da lei à empresa pública, à sociedade de economia
mista e outras entidades da órbita governamental que explorem
atividade econômica;

c) destaque para atuação do Ministério Público no processo de
reabilitação civil do falido e na verificação da existência de crimes
falimentares, além de condicionamento de sua audiência
previamente à prolação de decisões que envolvam o interesse
público;

d) substituição da concordata suspensiva por ações destinadas à
recuperação da empresa, fundadas em planos viáveis de saneamento
e de solução do passivo;

e) valorização da concordata, pela instituição de procedimentos mais
ágeis e de condições que facilitem ao devedor a regularização de
sua situação;

oaplicação de nonnas semelhantes às do processo sumaríssimo para
decisão de questões surgidas na falência, na recuperação ou na
concordata;

g) unifonnidade da verificação dos créditos, ainda que preferenciais,
excetuando-se os créditos traba1histas e tributários anteriores à
decretação da falência;

h) adaptação à evolução do direito das obrigações quanto aos efeitos
da falência sobre relações jurídicas existentes na data de sua
decretação;

i) instituição da modalidade leilão para a venda dos bens da massa
falida;

j) pagamento dos credores segundo projetos elaborados pelo slndico
a cada dois meses e aprovados pelo juiz;

1) responsabilidade civil, mediante ação, proposta pelo síndico e
autorizada pelo juiz, contra os administradores, conselheiros fiscais
e liquidantes, por prejuízos que tenham causado à empresa;

m) estabelecimento de sanções penais aplicáveis ao devedor e a
terceiros;

n) atribuição aos Tnbunais de Justiça para organizar listas de
administradores judiciais, comissários e slndicos, a serem sorteados
pelos juizes, por indicação de órgãos representativos das classes de
advopdos, economistas, administradores de empresas e
contàbilistas;

Dezembro de 1999
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o) definição do meio de publicação dos atos processuais.

Em 1994, durante o prazo regimentalmente estabelecido, foram
apresentadas na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público vinte e seis
emendas, sendo uma de autoria do Deputado Beraldo Boaventura, duas do Deputado Augusto
Carvalho e vinte e três propostas pelo Deputado Amaral Netto.

Por não ter sido apreciado na legislatura anterior, o projeto retomou à
CTASP para novo exame. Após a abertura de prazo regimental para emendas, foram
oferecidas nesta oportunidade treze novas proposições da espécie, sendo uma de autoria do
Deputado Jose Luiz Clerot, oito do Deputado Sandro Mabel, duas do Deputado José
Fortunati, uma do Deputado Paulo Bernardo e uma do Deputado Nedson Micheletti.

A natureza e o teor das emendas propostas encontram-se relacionados
nos quadros anexos.

A relevância da matéria conduziu a que Ato da Presidência acolhesse
requerimento formulado pela Liderança do PTB, em 3 de agosto de 1995, para que fosse
instalada Comissão Especial destinada a apreciar e dar parecer sobre o PL n° 4.376/93, com a
seguinte composição:

a) Bloco Parlamentar PfI.A>TB - Titulares: Deputados Augusto Viveiros,
Osvaldo Biolchi, Raul Belém e Severino Cavalcanti; Suplentes: Deputados
Benito Gama, Hugo Rodrigues da Cunha, José Jorge e Luiz Barbosa;

b) PMDB - Titulares: Deputados Jorge Tadeu Mudalen, José Luiz Clerot e
Marcelo Teixeira; Suplentes: Deputados Dilson Speráfico e Fernando Diniz;

c) PSDB - Titulares: Deputados Régis de Oliveira e Vittorino Medioli;
Suplentes: Deputados Herculano Sanguinetti e Nélson Otocb;

d) PPR (PPB) - Titulares: Deputados Ibrahim Abi-Ackel e Jarbas Lima;
Suplentes: Deputados Adhemar de Barros Filho e Adylson Motta;

e) PT - Titulares: Deputados Milton Mendes e Sandra Starling; Supleutes:
Deputados Miguel Rossetto e Waldomiro Fioravante;

f) PP - Titular: Deputado Waldomiro Meger; e Suplente: Deputado Raimundo
dos Santos:

g) PDT - Titular: Deputado Euripedes Miranda; e Suplente: Deputado
Fernando Lopes;

b) Bloco Parlamentar PUPSDIPSC - Titular: Deputado De Velasco; e
Suplente: Deputado Francisco Rodrigues;

i) PC do B - Titular: Deputado Aldo Arantes; e Suplente: Deputado Aldo
Rebelo.

As atividades da Comissão Especial desenvolveram-se através de três
vertentes básicas:

a) audiências públicas, nas quais foram colhidos os depoimentos dos juristas
Drs. Nelson Abraão, Alfredo Bumacbar e José Maria Trepat Cases;

b) obtenção de subsidios junto a órgãos de classe e grupos de trabalho que se
constituíram em todo o PaIs com o propósito específico de opinar a respeito
do PL nO 4.376/93;

c) discussões desenvolvidas no âmbito da própria Comissão, entre os seus
membros, na avaliação do conjunto de informações colhidas, referidas nos
itens anteriores.
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Por dever de justiça, cumpre registrar o agradecimento e o
reconhecimento à contribuição que foi prestada à Comissão Especial pelos juristas antes
nominados e pelos órgãos, entidades e grupos de trabalho que se organizaram
espontaneamente, independentemente de qualquer tipo de retribuição senlo a de serem
ouvidos quanto a suas propostas e experiências.

Destaque-se também os importantes subsldios contidos no Substitutivo
apresentados pelos ilustres Deputados José Luiz C1erot, Hugo Rodrigues da Cunha, Régis de
Oliveira, Jovair Arantes e pela Deputada Cidinha Campos.

É o Relatório

fi • VOTO DO RELATOR

. . .' O projeto sob exame espelha a prcocupeçlo de oferecer ao nosso
ordenamento juridico uma Lei consentânea com a atualidade, substituindo tanto o diploma
legal expedido em 1945 como as outms normas que o alteraram ao longo de quase cinqQcnta
anos.

Esse elogiável propósito nIo se traduziu todavia em necessária
modernizaçlo, com a introdução das inovações que a atualidade exigia Foi mantida a mesma
estrutura técnica do Decreto-Iei nO 7.661145, cuja ênfase reside 114 proteção ao credor,
limitando-se a cotisiderar os aspectos crlticos da vida econômico-fillllJ1CCira das empresas
apenas sob o ponto de vista jurldico. Não foram levadas em consideração todas as relevantes
quest&s de natureza econômica e social que a atividade produtiva irradia na atualidade.

Nossa posição no sentido de que se deva proceder a uma abordagem
mais ampla da questão encontrou respaldo no trabalho desenvolvido pela Comisslo Especial,
sobretudo após as audiências públicas realizadas, com destaque para a que contou com a
participação do Or, Nelson Abrãao, que defendeu a urgência de profundas modificações nos
conceitos e práticas vigentes no direito concursal brasileiro.

Em tais circunstâncias, evidenciou-se a necessidade de apresentação
de um Substitutivo que procurasse contemplar as profundas mudanças que a realidade está
exigindo. Ao fazê-lo, levamos em conta a legislaçlo em vigor, o projeto original, o Projeto de
Lei nO 205/95, de autoria da Dep. Cidinha Campos, as emendas apresentadas nesta Casa no
âmbito da CTASP e todas as importantes contribuições oferecidas pela sociedade, sem
perder de vista o que ficou erigido na doutrina e na jurisprudência.

Aproveitou-se, outrossim, a estrutura da proposta do Executivo,
incorporando-se ainda dispositivos que cuidam de:

a) ampliar o alcance da recuperação e da liquidação judiciais;

b) destacar a atuação do Ministério Público;

c) instituir o procedimento sumarlssimo para as quest&s surgidas nos
processos de recuperação e de liquidação;

d) adaptar à evolução do Direito das Obrigações as normas relativas aos efeitos
da liquidação sobre as relações juridicas existentes quando de sua decretação;

e) submeter todos os credores aos efeitos da recuperaçlo e liquidação judiciais,
com exceçio dos créditos trabalhistas;

f) permitir a modalidade "leilão" para a venda de bens da massa;

g) prever a açIo de responsabilidade civil contra os maus gestores;

h) estabelecer sanções penais aplicáveis ao devedor e a terceiros;

i) rncionalizar aspectos de natureza processual.

Dezembro de 1999
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Erigimos assim a proposta do Poder Executivo como parâmetro e marco de
referência para o Substitutivo. Esta decisão pareceu-nos a mais adequada, haja vista a
reconhecida competência da comissão de ilustres juristas de cujo trabalho resultou o projeto
original. Cumpre registrar a constitucionalidade e juridicidade de toda a matéria em exame.

A visão que temos sobre a matéria em exame é coerente com renomadas
posições como a que destacamos a seguir:

A falência ou, em geral, os procedimentos concursais não podem
contemplar-se simplesmente da ótica privatística da necessidade de facilitar
aos credores um meio processual para a satisfação de seus créditos. Nos
concursos de nosso tempo palpitam e se enfrentam interesses de tanta ou
maior sigmflcação que os particulares dos credores, tais como os interesses
gerais do tráfico mercantil, os da manutenção de um certo nível ou volume de
atividades em setores chave da economia, ou os de defesa do trabalho ou do
emprego, que reclama na situação atual, como adverte Weber, uma atenção
preferente: "Nesse caminho, a solução que parece ir-se impondo com força
crescente dentro do pensamento jurídico contemporâneo é a da substituição da
finalidade liquidatária do patrimônio do devedor comum, característica da
velha falência, pelo objetivo de corrigir ou sanar a crise, dificuldades ou
desarranjos econômicos colocados no seio dos órgãos ou unidades
produtivas ". I

Se de um lado o Substitutivo acolheu as conceituações técnicas esposadas
no PL N° 4.376/93, por outro contemplou a essência das normas propostas de modo
substancialmente inovador. Primeiramente porque pretende reformular a estrutura técnica do
projeto. Em seguida - e este é o aspecto essencial - porque dá um novo enfoque ideológico
para o direito concursal. Não se trata (é conveniente desde logo alertar) da criação de um
novo direito concursal, mas apenas de adaptar o nosso sistema ás práticas mais modernas que
vêm sendo adotadas nos países mais desenvolvidos, como é o caso dos processos de
recuperação e de reorganização de empresas, que levam em conta o relevante papel que a
empresa moderna, melhor dizendo a atividade produtiva, desempenha no ambiente social.

Com efeito, paralelamente à concretização dos objetivos e aspirações'
de seus proprietários, a empresa moderna reflete um interesse social maior, pois que ela é
agente do desenvolvimento e da estabilidade econômica. Por isso é que convém ao Estado
sua sobrevivência e prosperidade, se não por interesse imediato, no mínimo pela sua
responsabilidade quanto à proteção do interesse coletivo, representado pelas oportunidades
de trabalho, distribuição da riqueza, estabilidade econômica e garantia do adequado fluxo
econômico-financeiro, consubstanciado nas inter-relações entre produtores, intermediários,
frnanciadores e consumidores.

Convencidos dessa função social e de que eventuais crises que
ameacem a sobrevivência da empresa não se resolverão simplesmente pelo equacionamento
dos direitos dos credores, porque os problemas daí decorrentes se refletem no campo
econômico e social, enfatizamos no presente Substitutivo a recuperação judicial da empresa,
como um instituto autônomo e independente da liquidação judicial.

A recuperação judicial deve ocorrer, não porque foi decretada a
liquidação, mas, exatamente, para evitá-Ia. A prevalecer a legislação atual, ou se acolhido o
que está proposto no PL n° 4.376/93, a recuperação seria praticamente inócua, ineficaz e
ineficiente, como tem se verificado majoritariamente no processos de concordata.

Não se pretende, com o processo de recuperação proposto, o mero
alongamento da divida, mas, principalmente e sobretudo, atacar e superar as causas
gerenciais que provocaram o endividamento gravoso.

Angelo José Rojo Femàndez-Rio,m La Reforma dei Derecho de Quebra, p. 202
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Buscou-se também substituir as atuais nomenclaturas de concordata e
falência, aviltadas pelo estigma geral, denominando-se os institutos como recuperação e
liquidação judiciais, mais adaptados aos tempos modernos e aos objetivos econômico-sociais
que perseguem. A mudança de nomenclatura não implica inconvenientes, não prejudicará a
boa e fiel aplicação da lei, nem dará causa a discussões doutrinárias, por não se estar
modificando conceituações. Eventuais dúvidas estarão resguard;ldas pelas definições
constantes do art. 6°, onde o legislador deixa patente sua intenção.

É, pois, proposta predominante a da recuperação da atividade
produtiva, regulada no art. 52 e seguintes, para que, saneada a empresa, ela se reintegre ao
sistema econômico.

Evidentemente, busca-se a adoção de providências concretas para a
recuperação, o que não se conseguiria pela simples mudança de nomenclatura. O
Substitutivo, ao nosso ver, avança significativamente no sentido de:

a) instituir a figura do Comitê de Recuperação;

b) manter a recuperação judicial, em substituição à concordata preventiva;

c) oportunizar ao devedor requerer a recuperação de sua empresa mesmo
durante a fase da liquidação judicial • que substitui a falência -, podendo
fazê-lo logo após a formação do quadro geral de credores;

;. "

d) alongar o prazo e as condições de pagamento na fase de recuperação judicial
da empresa;

e) determinar a indisponibilidade dos bens dos gestores e proprietários,
ressalvada autorização judicial;

t) priorizar a regularização dos créditos trabalhistas.

Avanço significativo é a instituição do Comitê de Recuperação 
composto por representantes do devedor, dos empregados, dos credores e, ainda, de técnicos
requisitados, se necessário - incumbido de fiscalizar as atividades da empresa e, até mesmo,
assumir em conjunto com os administradores contratuais ou estatutários a direção da
empresa (arts. 6°, IV; 62 e 66), conforme decisão adotada pelo juiz, à vista de laudos e
relatórios periciais elaborados por técnicos nomeados especialmente para esse fim (art.60,
IV). O Comitê atuará como órgão fiscalizador, na hipótese de liquidação judicial da empresa.

A recuperação judicial pretende corrigir os erros de gestão dos
administradores da empresa. Ainda que, na maioria das vezes, a crise da empresa não seja
causada pela prática de ilícitos, o certo é que ela, muitas vezes, é o reflexo de equívocos na
definição de estratégias ou no estabelecimento de prioridades, que se refletem sobre todos os
agentes econômicos envolvidos, gerando passivos ilfquidos.

Na concordata, pela legislação vigente, o credor deixa de receber no
vencimento o que lhe é devido, ficando limitado à expectativa de ressarcimento parcial a
médio prazo. Impossibilitado de intervir na gestão da empresa devedora, resta-lhe confiar no
improvável: que os administradores passem a utilizar métodos mais racionais, numa situação
em que os riscos de inviabiliz.ação aumentam, pela dificuldade de obtenção de recursos
destinados a investimento e ao capital de giro.

Este é um óbice qúe o Substitutivo afasta, com a figura da gestão
compartilhada com o Comitê de Recuperação, ou por ele fiscalizada, no caso da liquidação
judicial, alcançando uma capacidade de atuação bem maior que a desempenhada atualmente
pelo Comissário, cujo poder de intervenção é minimo.

No que diz respeito ao prazo para recuperação, propomos seu
alongamento para 36 meses, prorrogável por mais 24 meses (art. 55), com a previsão de
pagamento de 100% dos créditos, segundo plano de recuperação. econômica e financeira a
cuja execução se obrigam devedor e credores na forma do art. 59, VII.
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Recuperação e com a filosofia do Substitutivo. A recuperação judicial consiste num processo
autônomo, aeferido quando a atividade econômica se encontra em pleno funcionamento.
Entretanto, oferecemos uma nova oportunidade ao devedor, que poderá, também, requerer a
recuperação judicial dentro do processo de liquidação (art. 87, §§ 1° e 2°), desde que fique
evidenciada a sua possibilidade de superar as causas e circunstâncias que determinaram a
liquidação judicial de sua empresa .

No âmbito da liquidação judicial, o devedor, os administradores da
empresa, seus sócios ilimitadamente responsáveis, bem como os sócios majoritários ou
acionistas controladores das sociedades anônimas, ficam proibidos da prática de qualquer ato
de disposição ou oneração de seus bens, salvo por autorização judicial (art. 79, V).

A liquidação judicial da empresa, representando esforço comum de
todos os interessados - Governo, trabalhadores, credores - não pode ser frustada pela
evasão de recursos, mesmo que sejam particulares dos responsáveis que se nomina Como o
Substitutivo contempla a responsabilização dos administradores, sócios majoritários e
controladores quando constatada gestão temerária ou ilícita, convém proporcionar a garantia
material dos procedimentos que venham a ser adotados.

Trata-se de restrição que tem ainda caráter preventivo e didático, num
alerta de que os negócios não podem se prestar ao enriquecimento ilícito ou indevido, em
detrimento dos salários dos empregados, dos créditos dos fornecedores e do recolhimento dos
tributos e encargos decorrentes do exercício da atividade econômica.

Não se diga que o dispositivo, pela sua rigidez, seja passível de criticas
quanto a ferir o direito de propriedade. Ocorre que lesão do direito de terceiros, caracterizada
e materializada na frustração do pagamento de créditos, constitui-se em última instância em
forma de apropriação indébita. Ademais, não pode haver dispositivo constitucional que
proteja o enriquecimento illcito.

É importante destacar, ainda, que o Substitutivo determina a
preservação dos créditos trabalhistas, inclusive no caso de recuperação, quando estes deverão
ser regularizados prioritariamente, na Cllnformidade com as disponibilidades do devedor
(art.38 e seguintes).

Numa visão geral, observa-se que o Substitutivo introduz as seguintes
modificações, em relação ao que contemplava a proposta original, qual seja o PL nO 4.376195:

a) mudança na estrutura geral do projeto para ajustar-se às caracteristicas de
autonomia e independência entre a recuperação e a liquidação judicial,
trazendo como conseqüência que normas antes previstas para aplicação em
um outro instituto passem a ser válidas para ambos;

b) ampliação do elenco de sujeitos passivos, pela inclusão das sociedades civis e
das pessoas físicas que exerçam atividade econômica (art. 1°, caput);

c) afirmação da preferêllcia dos créditos trabalhistas sobre os demais (art. 38,
caput);

d) equiparação aos créditos trabalhistas, propriamente ditos, daqueles
provenientes de serviços terceirizados, como medida necessária e adequada
à atual prática, cada vez mais comum, da contratação de prestação de
serviços por pessoas que não possuem vinculo empregatício direto com a
empresa (art. 38, § único);

e) substituição do atual inquérito judicial pela investigação judicial (art. 28 e
seguintes), que deixa de tramitar no âmbito do juizo especializado, pOr não se
justificar o privilégio para o devedor em relação ao que dispõe a lei
processual comum (art 30). A necessária celeridade na apuração de fato
delituoso recomenda sua realização pelo Ministério Público, especializado e
constitucionalmente competente para tal;

f) concentração de dispositivos reguladores do processo, tais como prazos,
formas de execução de intimações, notificações, ·etc., coí:n vistas à
sistematização e facilidade de consulta segundo a boa técnica legislativa
(arts 158 a 168);
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g) disposições mais explícitas quanto à intervenção obrigatória do Ministério
Público (art. 7");

h) inclusão, suprindo omissão do projeto original, dos encargos e dívidas do
devedor na classificação dos créditos (art. 39), atribuindo-Ihes preferência em
relação a quaisquer outros créditos, à exceção dos trabalhistas;

i) previsão da possibilidade de instauração do processo de recuperação, depois
de decretada a liquidação judicial (art. 87, §§ l° e 2°), quando se evidenciar a
possibilidade de o devedor superar os fatos e circunstâncias que
determinaram a liquidação;

j) a extinção, também, das obrigações dos avalistas e fiadores do devedor
principal, a partir da decretação da sentença, no âmbito da liquidação judicial
que venha julgar extintas as obrigações do devedor (art. 136, § 3°);

k) a previsão de um processo sumaríssimo para os processos de liquidação
judicial cujo passivo for inferior a duzentas vezes o valor do maior salário
mlnimo vigente no Pais (m 156 e parágrafos), que certamente trará uma
enorme agilização aos processos de pequena monta, que quase sempre ficam
dificultando e atrasando o bom andamento da Justiça.

O PL 4.376/93 traz à discussão uma questão polêmica, qual seja a de
sujeitar a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades estatais que
explorem atividade econômica ao processo falimentar. Neste particular, não acreditamos ser
possível acolher a proposta do Poder Executivo em seus termos originais.

Consideremos preliminarmente as empresas públicas. Delas não cogita
o Substitutivo, por não haver como admiti-las nos processos de recuperação e de liquidação
judiciais. O conceito de empresa pública no direito brasileiro é amplo e abrangente,
compreendendo todo o ente paraestatatal sobre controle do Estado, o que implicaria sujeitar à
quebra até mesmo autarquias e fundações. Estas entidades gozam de privilégios especiais,
como o processamento das ações em que sejam parte em varas especializadas: na Fazenda
Pública, quando vinculadas ao Estado; ou na Justiça Federal, quando vinculadas à União, o
que sem dúvida dificultaria o andamento dos processos de recuperação e de liquidação
judiciais. Além do mais, as execuções contra as autarquias e fundações se processam através
do precatório, instituto que não se coaduna com as finalidades do processo concursal.

Frise-se a absoluta incongruência de se sujeitar empresas de direito
público - com natureza peculiar e voltadas, eminentemente, à prestação de serviços ao
contribuinte ou usuário - a institutos específicos do direito privado. Ao se insistir nesta
generalização, acreditamos que haveria uma indesejável quebra na sistemática constitucional,
além de ferir consagrados princípios defendidos pela renomada doutrina.

Finalmente, a inclusão das chamadas empresas públicas no processo
concursal atentaria contra os propósitos de desestatização, porque, doravante, as empresas
que permanecerem sob a égide do Estado assim o serão por razões estratégicas, considerado
o interesse público que justifica sua natureza

Quanto às demais empresas estatais, seria inaceitável permitir a
inserção da expressão genérica "e outras entidades que explorem atividade econômica",
constante do art. 3° do PL 4.376/93, o que incluiria certamente as instituições financeiras.

,Trata-se de definição de exagerada amplitude, cuja adoção não se recomenda sob o ponto de
vista da boa técnica legislativa, mesmo porque estaríamos avançando em matéria reservada à
regulamentação do Sistema Financeiro Nacional, que deverá ser proposta tempestivamente

, por intermédio de Lei Complementar (Constituição Federal, art. 192 e incisos).

Por outro lado, a simples inclusão das sociedades de economia mista
na lei e a sua decorrente sujeição ao direito concursal também não pode ser aceita, sem que
antes sejam definidas, mais claramente, as responsabilidades dos administradores e suas
conseqüências jurídicas para toda a sociedade.
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Na verdade, com a devida vênia, entendemos que a proposta oriunda
do Poder Executivo traz em si uma grande contradição.

Primeiramente, cabe relembrar que as nomeações dos dirigentes das
sociedades de economia mista têm sido orientadas, quase que totalmente, por critérios
políticos, em detrimento de considerações de ordem técnica. Como conseqüência imediata,
surgem problemas gerenciais, pois as políticas administrativas, as estratégias de ação e as
prioridades são colocacias em segundo plano, subjugadas ao atendimento de conveniências
políticas que, muitas vezes, não coincidem com os interesses ou finalidade da empresa.

Portanto, seria moralmente questionável que o Estado, detendo poder e
recursos para decidir os destinos das empresas que controla, permitisse sua insolvência,
acarretando perdas para os credores - principalmente em relação aos pequenos e médios
fornecedores - podendo, inclusive, causar-lhes irreparável derrocada financeira. No plano
privado, o proprietário que, possuindo capacidade econômica, venha permitir a bancarrota
de seu empreendimento, será inevitavelmente responsabilizado pela sua má gestão.

Ao Estado cabe a responsabilidade de manter eficientes e saneadas
suas empresas. Para tal, dispõe de instrumentos suficientes para mantê-Ias em sintonia com
os imperativos da segurança nacional e do interesse público. Não atendidos esses
pressupostos, cabe à Administração providenciar a privatização de suas empresas
ineficientes, redefmir seus objetivos ou, até mesmo, promover suas liquidações judiciais, que
deverão obedecer a estatuto próprio, diverso do que é objeto deste Substitutivo.

Considere-se que o PL n° 4.376193, em seu art. 78 contém disposições
(incorporadas com as devidas adaptações ao presente Substitutivo) estendendo a falência - ou
a liquidação judicial, segundo nossa proposta - ao controlador da empresa pública, no caso de
gestão temerária. Este dispositivo é totalmente inoportuno, porque poderia conduzir à
conclusão absurda de que a União pudesse ser atingida pela liquidação de alguma de suas
empresas, muitas das quais em situação econômico-fmanceira bastante precária.

Nesta linha de idéias, tem razão o Deputado Augusto Carvalho na
justificativa de sua Emenda n° 25194 ao projeto sob exame:

"Permitir a concordata/falência de uma empresa pública, cujo capital
social pertença integralmenJe ao Estado, seria decretar sua própria falência,
jogando nas costas da sociedade o ônus pelas más administrações e gestlJu
dessas empresas, pois em última análise, o sócio majoritário, o Estado , irá
responder perante toda a sociedade pelos atos praticados através de seus
prepostos. Estes deverão ter o tratamento previsto na lei e MO será com a
falência das entidades controladas pelo Estado que ficarão inibidas as más
gestões".

Por derradeiro, é preciso destacar que, diferentemente do projeto
original, o Substitutivo contempla a inclusão das instituições finaDceiru pública e privadas,
as cooperativas de crédito, as sociedades seguradoras, de capi1a1i.za91o e de previdancia
privada na recuperação e na liquidação judiciais, a ser apreciada em lei especial, que devcrà
ser encaminhada pelo Poder Executivo no prazo de 180 dias, conforme dispGe o art. 168, I.

Vale notar que a sujeição das instituições financ:eiru &O processo de
liquidação judicial já está sendo apreciada pelo Congresso Nacional, atrav6s do Projeto de
Lei n° 170/93, originário do Poder Executivo, que teve parecer favorável na Comisslo de
Economia, Indústria e Comércio e na de Finanças e Tributação.

São inúmeros os exemplos, remotos e recentes, que apontam a
necessidade de judicialização dos processos decorrentes de crises nas instituições financeiras
e nas demais mencionadas no art. 3°. Apesar das peculiaridades de que se revestem e de ser
imprescindível a presença e a intervenção das autoridades competentes, é' ''lSm
indiscutível ser fundamental o controle e a fiscalização dessa intervenção p<- ..ízo
especializado e pelo Ministério Público.
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Não se pode olvidar que as intervenções nas entidades que o art. 3°
menciona são precedidas ou acompanhadas, não raras vezes, do aporte de expressivos
recursos, que, por serem públicos, não dispensam o processo de fiscalização, inclusive para
evitar que a decisão em tomo do socorro financeiro não se atrele a compromissos e alianças
políticas.

Em relação ao Projeto de Lei nO 205195, de autoria da ilustre Deputada
Cidinha Campos, entendemos que não é possivel acolhermos os seus termos integralmente,
na medida em que faz refer!ncias às instituições financeiras, na qualidade de agentes,
financeirns do Sistema Financeiro da Habitação, envolvendo implicações profundas quanto
aos efeitos juridicos das relações contratuais que estes mantêm com as empresas
incorporadoras. Entretanto, concordamos que o Projeto é bastante positivo quanto ao mérito,
sendo válida a busca de solução para este grave problema que ocorre na área das
incorporações de imóveis residenciais e comerciais.

Todavia, procuramos absorver a imp(lttante sugestão contida no
Projeto sob comento, ao incluirmos dispositivo no Titulo IV, Capitulo m, do nosso
Substitutivo, que na forma do art. 97, §§1° e 2°, que contemplam a possibilidade do Juiz
permitir que os cfedores de empreendimento imobiliário, cujo responsável pela sua condução
seja o devedor em liquidação judicial, possam prosseguir na gestão da obra até sua
conclusão. Com esta fórmula, entendemos que o Substitutivo abre uma real perspectiva de
solução para estas situações, em que até então os adquirentes de imóveis são seriamente
prejudicados.

Fundados nas premissas aqui apresentadas examinamos o conjunto das
emendas oferecidas ao PL nO 4.376/93 para nos manifestar por:

a) ACOUffiR, na forma do Substitutivo, as Emendas nOs 01194, 26194, 11/95,
12195 e 13/95;

b) ACOLHER PARCIALMENTE, quanto às disposições que se ajustem às
normas, critérios e procedimentos estabelecidos no Substitutivo, as Emendas
nOs. 02194, 22/94, 23194, 24194, 01195, 02195, 03/95;

c) REJEITAR., por não se adequarem às normas, critérios e procedimentos
estabelecidos no Substitutivo, o Projeto de Lei n° 205195, de autoria da ilustre
Deputada Cidinha Campos, e;

d) REJEITAR., por não se adequarem às normas, critérios e procedimentos
estabelecidos no Substitutivo, as Emendas nOs. 03194, 04194, 05194, 06194,
07194, 08/94, 09194, 10194, 11194, 12194, 13/94, 14194, 15194, 16194, 17194,
18/94, 19194,20194,21/94,25194,04/95,05195,06/95,07/95, 08195,09195 e
10195.

Face às considerações ora formuladas, voto pela aprovacão do Projeto
de Lei nO 4.376 de 1993. na forma do Substitutivo em anexo.

Dezembro de 1999

Sala da Comissão, em 30 de \Mç.;Q

8'íidc~-.
Deputado OSVALDO BIOLCID

Relator

de 1996.
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N° AUTOR CLASSIFIC. DISPOSITIVO CONTEUDO

07/94 AMARALNEnO ADITIVA Titulo 11\- DA Insere artigo que dispõe que qualquer credor pode opor-se li
CONCORDATA concordata e pedir a falência do devedor caso:
PREVENTIVA - não tenham sido atendidas as exigências desta lei;

- houver sacrificio maior para os credores do que' se ocorresse a
(onde couber) falência ou se for' evidente a impossibilidade do cumprimento da

concordata;
- se inexatas as informações do 'elevedor na iniciat ou na documentação

apresentada;
- se caracterize fraude, má-fé, ou fato tipificado como crime em

delrimenlo dos interesses da massa ou de qualquer credor;

Define procedimentos em relação li matéria.

N° AUTOR CLASSIFIC. \ DISPOSITIVO CONTEUDO
08f9.4 AMARAL NETTO ADITIVA (onde eouber) Acrescenta artigo dispondo que a concordata concedida obriga a todos

os credores, admllldos ou nAo no passivo, nlo se sujeitando aos seus
efellos apenas os créditos trabalhistas e os credores com dlrellos reais
de garanlla, nos limites destes.

Se o concordatário nllo cumprir a concordata, credores nllo habilitados,
mas sujeitos aos efeitos da concordata, podem acionar o devedor para
haver a importância que lhes couber segunda a percentagem da
concordata.

Depois de pagos os credores habilitados, o credor excluldo. mais
reconhecido pelo concordatário pode exigir o pagamento do que lhe é
devido, na percentagem da concordata.

09/94 AMARALNEnO MODIFICATIVA Art. 105 Dispõe que as debêntures emitidas pela falida sejam incluldas na
falência pelo valor nominal "atualizado monetariamente", deduzidas as
amortizações e reembolsos.

10194 AMARALNEnO SUBSTITUTIVA Art. 96 Adota para o artigo a solução da lei vigente, dispondo que os contratos
bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser executados se a
administração da massa entender conveniente. Estabelece regra para
interpelação pelo contratante quanto li disposição da massa em relação
ao cumprimento do contrato e define os casos de direito do contratante li
indenização.

11/94 AMA~LNEnO SUPRESSIVA Art.78 Suprime o dispositivo por entender que a responsabilidade dos
administradores silo' fixadas na legislaçllo pertinente e que, salvo
exceções legais previstas a pessoa fisica nllo se confunde com a pessoa
juridica de que participe. O dispositivo a ser suprimido é genérico, pelo
que se tornaria regra a desconsideraçllo da pessoa Juridica,
desestimulando novos empreendimentos.

12194 AMARALNEnO SUPRESSIVA Art74 Suprime o dispositivo por entender que a suspensllo do curso dos juros
significa premiar o falido, sacrificaMo o crédito e a boa fé nas relações
jurídicas.

13/94 AMARALNEnO MODIFICATIVA Art. 61 Allera 11 expressão "no prazo de cinco dias" para "no prazo de 24
horas", a lim de proteger a empresa e os credores. A fixação de prazo
mínimo possível dificultará manobras fraudulentas, como o desvio de
mercadorias.

N° AUTOR CLASSIFIC. DISPOSITIVO CONTEUDO

14/94 AMARALNEnO SUPRESSIVA Art. 53" Cabe observar que a justiflcaUva apresentada 010 guarda consonAncla
Parágrafo Único com o texto do parágrafo que se pretende suprtmlr.

15194 AMARALNEnO MODIFICATIVA Art. 52 Suprime a expressllo "ou o abandono das funções por um ou mais
Inclso IV- administradores da sociedade" com a Justificativa de que a socledade

nllo pode ser punida com a quebra pela Irresponsabilidade de apenas um
dos seus administradores, se os outros perrnanecam no comando e a
empresa tem capacidade econõmica para pagar suas dividas e
permanecer em ativídade.

t6/94 AMARALNEnO SUPRESSIVA Art.50 A juslilicativa para supressllo do parágrafo é nllo haver razllo para
Parágrafo Único condicionar que o credor denuncie judicialmente a Incapacidade do. , devedor em honrar suas obrigações, renúncia de seus direitos reais ou

( privilégios.

17194 AMARALNEnO MODIFICATIVA Art. 32 Substitui I expressllo "credores nllo sujellos" por "credores sujeitos",
"caput" por entender qUI o dispositivo refere-se. sem razlo, aos credores

'II/IUO' lO' .,.110' d. concordata, Se nlo houve erro de redação Quls-se
tll.nder, 11m fundlmento, os festa da concorda aos credores com
g.rlnllu,

i
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18194 AMARAl NETTO SUPRESSIVA Art. 34 Suprime o inciso sob a Justificativa de que o protesto é providência
Inciso VI destinada a constituir em mora o conjunto dos coobrigados. sendo

disparatado que o Insucesso do concordatário seja obstáculo para
adoçllo de medidas previstas em lei.

19/94 AMARAL NETTO MODIFICATIVA Art. 33 Modifica a redaçllo do Inciso para garentlr que os livros e fichas
§ 5° comerciais sejam autenticedos para obrigatória e Imediata apresentaçllo

após o deferimento da concordata,

20/94 AMARAL NETTO MODIFICATIVA Art.2S Modifica o panlgralo para Impedir a cessaçllo do curso dos juros, como
Parágrafo Único pretende o projeto, o que onerarla'as credores.

21/94 AMARAL NETTO MODIFICATIVA Art. 9" A mudança proposta para o "caput", tem por Justificativa evitar que se
·Caput" equipare a recuperaçllo da empre58 é concordata preventiva. Todavia o

texto proposto apresenta-se truncado, carecendo por Isso de sentido.

N°

23fV.4

24/94

AUTOR
AMARAL NETTO

AMARAL NETTO

AMARAL NETTO

ClASSIFIC.

SUBSTITUTIVA

SUBSTITUTIVA

SUBSTITUTIVO

DISPOSITIVO

Art.2" °

Arts. 1° a So

GLOBAL

CONTEUDO

A emenda substitui o art, 2° e seu parágrafo único pretendendo ampliar
o alcance da falência e da concordata. Por outro lado, condlclona aos
limites da leglslaçAo pr6prla eul apllcaçAll és InstItulçlles financeiras,
seguradoras, ,empreses de capilallzaçlo, de previdência privada, de
arrendamento mercantil e cooperatlvls de crédito.

A emenda proplle alteraç6es nllS58 seqÜência de artigos.
No art. 1° busca ampliar o alcance da norma para empresas nllo

sujeitas és leis comerciais, reS58lvando que sua apllcaçllo às Instituições
financeiras, seguradoras, empresas de capltallzaçAo, de previdência
privada, de arrendamento mercanlll, cooperativas de crédito,
cooperativas em geral e Incorporadoras de Imóveis está subordinada a
legislaçllo especifica para eS58S entidades.

Para o art. 2°, no tocanle a empresas públicas, sociedades de
economia mista e outras empresas do setor público, além se sujeitá-ias à
falência, como no projeto, permite-lhes requerer concordata e pleitear
recuperaçllo. Todavia, o dispositivo toma-se praticamente Inócuo ao
excepcionallzar as "entidades controladas por ente público".

No art. 3° é apresenlada conceituaçAo para "emprese" e "empresário"
enquanto o art. 4° elimina do texto os termos "Individuais e sociais",
repetindo o texto do projeto em relaçAo ao alt. So,

E acrescentado parégrafo no art. 11°, determinando que os bens
localizados no .Brasll e obrlgaç6e. aqui assumidas, ou para com
brasileiros, por empresas com centro de atividades fora do pais, eslllo
sujelklos à lIutorldad. Judiciária nacional,

Os arts. 7° e SO repelem o lexto do projeto.

O subslilullvo proplle·se refletir Irabalho de ComissAo Mista nomeada
pelo enlllo Ministro da Ju.lIça Jarbas Passarinho que, segundo o
proponente. diverge da que rllullou o projeto de lei sob exame, quanto
ao objetivo prlmordlal, O substllutlvo defende a recuperaçllo da empresa
no interesse da proleçlo do emprego, produçllo e poupança. enquanto o
Projelo de Lei 4.376/93 "preocupa-se tlo-somenle com o devedor falido,
distanciando-se dos Idellrlos maiores que norteiam a lei de falência,"

As mudanças propostas no subslllutivo reflelem as alterações que
foram apresenladas nas demais emendls apresentadas pelo autor,
inclusive no tocante ao Iralamento dado és empresas sob controle do
Estlldo.

-------
N° AUTOR CLASSIFIC, DI8P08mW CONTEUDO

251M AUGUSTO CARVALJotO ADITtVA A1t.... Insera novo t 3', dispondo que o produto di realizaçllo de garantias
18all di dlvld.. por empréstimos concedidos ao devedor com recursos
do FOT. dIVI, prallmlnannente, ser utilizado para a qultaçllo dessas
dividi', Ind:dentemente de qualquer outros créditos existentes,
Inclullv. prlv lados ou preferenciais

2eI;4 AUGUSTO CARVALHO ADITIVA Art. 3° Acratcenta no fim do IrtlgO expressA0 que excepclonallza da Lei de
Falênclll .IS estalai. cuja totalidade do Capital Social pertença ao
Estldo.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EMITIR PARECER AO PL~
4.376/93

EMENDAS APRESENTADAS NA CTASP EM 1995

.. LI ....J/U/~.,)

EMENDAS APRESENTADAS NA CTASP EM 1995

Dezembro de 1999

EMENDA AUTOR CLASSIFICAÇAO DISPOSITIVO CONTEVDO

01185 JOSé LUIZ CLEROT SUBSTlnJTlVO GLOBAL Propõe rendir trabalho da Comissão Mista
nomeada pelo enlJo Ministro da Justiça Jarbas
PaSsarinho que. segundo o proponente. diverge da
que resultou o projeto de lei sob exame. quanto ao
objetivo primordial. O substitutivo defende a
recuperação da empresa no interesse da proteç1lo do
emprego. produção e poupauça. enqIL1nto o PL
·U76/9J "preocupll-se tão-sonlente com o devedor
falido. distanciando-sc dos idcários maiores quc
norteiam a lei de falcncia.··

No tocante às suas dispoSições correspondentes
;10 art J" do PL. o substituth·o sltieita as cmpresas
estatais ao regime falimentar. permitindo-Ihcs
requerer coucordllta e pleitear recuperaçl1o.

-
02195 SANDRO MABEL MODIFICATIVA Parágrafo úuico do art. Restringe li não apliC:lbilid;lde do artigo aos

2" cultivlldores diretos d:l propricd:lde nllal e aos
Ilrtes.10s. A emendll implic:\ sujeitar ao regime de
nllcncia os demllis entes enunciados no lexto do
projeto: pequcnlls. empresas dispensad:ls de
escrituração. a emprcs.1 famili;II. os prolissionais
liberais e suas sociedades ch is.

OSltI SANDRO MABEL ADITIVA No'o panígmfo pam o Delcnnina "'oque o devedor sejll oll\·ido sobre o
arl. 15 plano subslilntho on sobre lIheraÇÕC5 apresentadas

por iuleresS:ldos pelo ...10 deferimento do plano de
rccuperaç;10 por ele proposto.

IMINDA AUTOR CLASSIMCAÇAO DISPOSITIVO CONTEÚDO
i04II1 SANDRO MABEL ADITIVA .

Parqmo único do art. A não reposiç1lo do devedor ou administrador na
20 administraçIQ de seus bells só deve ocorrer se

confirmada a existenc:la de dolo ou fraude por parte
deles.

05195 I SANDRO MABEL MODIFICATIVA Art. 23 Restringe o poder de exaRIC da comicÇjo de
credores aos Ii\'tos e documentos do dcvcdor. O

I projeto prevc a faculdade de os credorcs
/

informarem-se sobre o estado e e,·oluçlo dos
negócios do devedor o que. segundo ou autor da

( emenda. pode vulnerar o sigilo industrial

08195 SANDRO MABEL SUPRESSIVA Art. 56 Suprime a regra que declara a falcncia da
sociedade implicar a falência dos sócios
respons."Í,·eis solid<iria e ilimitadamente.
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07/95 S"NDRO MABEL SUPRESSIVA Art. 122 Suprime as disposiÇÕC5 relativas a inefic;icill em
relação llOS aios rc.1Ii~.ados denlro do lermo leg;11 11.1
fillcn<:Ía. qIL1ndo provndo que a oulm p:trle linha
conhecimenlo do estado palrimonial do devedor. O
lmlor 11:1 elncnda enlende que a ineficácia desses aios
1Il10 dc\ e fic.lI restrila apcmls ao lerulO legal da
r.1Icncia.

08/95 SANDRO MABEL MODIFICATIVA ~ I"donrt. 152 O pnl/.O par:! IUlbjli~IÇilo dos credores
conllrr-se-ia a partir da publ iellç;lo da scnlençll
dcclar:!IOria da, falência e 1Il10 n partir da publicaçilo
do edilal de ~\'iso llOS credores. como pre"c o

-- "r(l~lo.~_______________
09/95 SANDRO MABEL SUPRESSIVA Art,llJ7 O aulor da emenda propõe a suprcsSllo do urtiga.

que regulll as hipóteses de rc:,bililaç;lo do nllido. por
enlender nUlis adequada a regrn ,igeule. que prc.·c a
rcabililllÇllo quando. após rcali/ndos os aliv·os. lulja
raleio de nulis de 4U"1o dos erédilos quirograrários.

EMENDA AUTOR CLASSlrlCAç,\O DISPOSITIVO CONTEUDO

101115 JOSÉ FORTUNATI ADITIVA
. f 3" do 1ft. 66 Insere novo JlllréCraro, dispondo que o produto da .

rcaliZllÇlo da garantias reais de dividas por
emprálimos concedidos ao dc\'CCIor com recursos do
FGTS deve. preliminarmente. ser utiliUldo para a
quilaçlo dessas dividas. In;lcpcndclltcmcnlc de
quaisquer outros crálilos existentes. inclusive
privilegiados ou preferenciais.

11/95 JOSÉ FORTUNATI ADITIVA Art. 3D Acrescenla no fim do artigo expressão que
c'"<CCpCionaIi7.a da Lei de Falências as estalais cuja
tolalidade do capilal social pertença ao Estado.

12195 PAULO BERNARDO ADITIVA Art. JO E.u:ctUl da possibilidade de falência as estatais
classificadas com instituiçlles financeiras.

13/95 NEDSON MICHELETTI ADITIVA Art. JO Excetua da possibilidade de falência as eslatais
classificadas com instituiÇÕC$ financeiras.
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SUBSTITlITIVO AO PROJETO DE LEI N° 4.76, DE 1993

(Projeto de Lei n° 205, de 1995, apensado)
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"Regula a recuperação e a liquidação judicial

de empresas e pessoas fisicas que exercem

atividades econômicas e dá outras providências."

Título I

Disposições Preliminares

Art. 1° Esta lei institui e regula a recuperação e a liquidação

judicial das pessoas jurídicas e fisicas que exercem atividade econômica em nome

próprío e de forma organizada.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:

l- aos agricultores que explorem propriedade rural unifamiliar;

lI- às sociedades civis de trabalho e aos que prestam serviços

ou exercem atividade profissional autônoma, de forma individual ou organizada,

preponderantemente com o trabalho próprio e com membros da familia.

Art. 2° As empresas públicas e as sociedades de economia

mista que tenham por finalidade a exploração de atividade econômica de cunho

mercantil ficam sujeitas à lei especial para recuperação ou liquidação judicial de

seus ativos.

Art. 3° As instituições financeiras públicas e privadas, as

cooperativas de crédito, as sociedades seguradoras, de capitalização, de previdência

privada e outras entidades que explorem atividade econômica, sujeitam-se à

recuperação e à liquidação judicial, decretadas nos termos de lei complementar.

Art. 4° É competente para conhecer da recuperação e da

liquidação judicial a Juiz em cuja jurisdição o devedor tenha o seu principal .

estabelecimento ou filial de empresa situada fora do Brasil.

Art. 5° O juízo da recuperação e da liquidação judicial é

indivisível e universal e competente para conhecer todas as ações e reclamações

sobre bens, interesses e negócios do devedor, com exceção das ações em que o

devedor seja autor ou litisconsorte.
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Art. 6° Para os efeitos desta lei considera-se:

I - DEVEDOR - pessoa fisica ou jurídica sujeita aos processos

de recuperação ou liquidação judicial;

rI - RECUPERAÇÃO nmICIAL - processo judicial de gestão

dos interesses do devedor, com ou sem a atuação do titular da empresa, e o conjunto

de institutos e procedimentos, adotados com o objetivo de superar as condições e

circunstâncias que o caracterizam em situação de crise econômico- financeira;

ill- LIQUIDAÇÃO nmrCIAL - o processo judicial de
arrecadação dos ativos do devedor, sua realização e o pagamento do passivo, na

ordem legal;

IV- COMITÊ DE RECUPERAÇÃO - que será denominado

nesta lei apenas de Comitê, órgão constituído por decisão e sob supervisão judicial

para implementar o programa de recuperação do àevedor, visando à superação do

seu estado de crise econômico-financeira, ou fiscalizar os atos do Administrador

Judicial, na liquidação judicial;

DCZCI11 hro dc I999

V- ADMINISTRADOR nmrCIAL - pessoa física ou jurídica,

nomeada pelo juízo competente, para administrar os bens do devedor em liquidação

judicial e auxiliar a administração do devedor em recuperação.

Parágrafo único. Todas as vezes que esta lei se referir à

denominação "devedor", compreender-se-á que a disposição também se aplica ao

sócio ilimitadamente responsável atingido pela recuperação ou liquidação judicial.

Art. 7° A intervenção do Ministério Público é obrigatória,

tanto na recuperação como na liquidação judicial do devedor.

Título II

Disposições Comuns à Recuperação e à Liquidação Judicial

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 8° Não sào exigíveis na recuperação ou na liquidação

judicial:

I - as obrigações a título gratuito e as prestações alimentícias;
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II - as despesas que os credores fizerem para tomar parte na

recuperação ou na liquidação judicial, salvo as custas judiciais decorrentes de

litígio com o devedor;

fi - as penas pecuniárias ou multas previstas em contratos de

qualquer espécie e aquelas decorrentes da infração das leis penais e administrativas,

inclusive as multas fiscais que tenham este efeito ou caráter moratório.

Art. 9° A decretação da recuperação ou da liquidação judicial:

I - determina o vencimento antecipado dos créditos e a

compensaç:lo das dívidas vencidas e vincendas;

II - suspende o curso da prescrição e de todas as execuções

individuais dos credores, sobre direitos e interesses relativos ao devedor, inclusive

aquelas provenientes dos credores particulares do sócio solidário.

Parágrafo único. Não se compreendem nas disposições do

inciso II deste artigo:

I- as ações que demandarem quantia ilíquida, que terão

prosseguimento, quando seus autores poderão pedir a reserva das importâncias que

lhes são devidas;

II- as ações anteriores referentes aos créditos trabalhistas,

previstos no art. 38 desta lei, que prosseguirão, ou as novas ações trabalhistas que

poderão ser propostas durante a fase de liquidação judicial.

Art. 10. A recuperação ou a liquidação judicial não serão
decretadas se o requerido provar:

I - a falsidade do título da obrigação;

II - a presérição da obrigação contida no título que é
reclamado;

fi - a nulidade da obrigação ou do título respectivo;

IV - o pagamento da dívida;

V - qualquer fato que extinga ou suspenda o pagamento do
título que é reclamado.

_ :Art. 11. Os credores garantidos por direito real ou privilégio,
que nao receberem mte~lmente o pagamento dos seus créclitos, concorrem pelo
saldo com os credores qUIrografários, na liquidação judicial.

Art. 12. Os credores podem compensar as suas dividas com os
créditos que tiverem contra o devedor, ainda que não estejam vencidos.



00196 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dezembro de 1999
---------------------------------_.--

Parágrafo único. Não serão compensados os créditos que
tenham sido transferidos ao devedor do falido, ainda que vencidos antes da
decretação da liquidação, se ficar provado dolo ou intenção de fraude nesta
transferência.

Art. 13. Continuarão com o Comitê ou com o Administrador
Judicial as ações e execuções em curso, de natureza patrimonial, em que forem
partes o devedor e o sócio ilimitadamente responsável, os quais poderão intervir no
processo como assistentes.

Art. 14. O devedor que, de qualquer forma, dificultar o
andamento dos processos de recuperação ou liquidação judicial, poderá ser preso
por ordem do Juiz ou a requerimento do representante do Ministério Público, do
Comitê, do Administrador Judicial ou de qualquer credor.

Capítulo 11

Dos Efeitos Quanto aos Atos Prejudiciais aos Credores

Art. 15. São ineficazes, em relação aos credores, os atos

realizados pelo devedor dentro do termo legal da recuperação ou da liql;lidação

judicial, que consistam :

I - em liberalidade;

Il- em pagamento de dívida não vencida, mesmo na hipótese de

concessão pelo credor de desconto no título;

III - em pagamento de dívida vencida e exigível, por qualquer

forma que não seja a prevista pelo contrato;

IV - em concessão de garantias pessoais ou constituição de

direito real de garantia, tratando-se de dívida contraída antes do termo legal;

V - em ~enúncia à herança até 02 (dois) anos antes da

decretação da recuperação ou da liquidação judicial;

VI - em venda ou transferência de bens, realizada antes do

pagamento de todos os credores, ou feita sem o consentimento expresso destes,

desde que não tenha restado bens suficientes para a solução do passivo'

VII - em ação ou omissão que o tenha levado á insolvência.

Art. 16. Caberá ao Comitê, ao Administrador Judicial ou ao

Ministério Público, promover a ação revocatória dos atos ineficazes, mediante

procedimento comum contra a parte ou seus herdeiros, ou terceiro que adquirir o

bem de má-fé, sob pena de responsabilidade.
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Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade do Comitê

ou do Administrador Judicial, qualquer credor poderá intentar a ação revocatória.

Art. 17. A ação poderá ser proposta contra todos os que

figuraram no ato ou que por efeito dele foram beneficiados.

Art. 18. A ação revocatória correrá perante o Juízo da

recuperação ou da liquidação judicial e terá procedimento swnário.

§ 10 . A apelação contra a decisão proferida na ação

revocatória será recebida, somente, no efeito devolutivo.

§ 20
. O Juiz pode, a. requerimento do Comitê, do

Administrador Judicial ou do Ministério Público, ordenar, como medida catltelar, na

forma da lei processual civil, o seqüestro dos bens do devedor em poder de

terceiros.

Art. 19. A ineficácia do ato pode ser oposta como defesa em

ação ou execução.

Art. 20. O condenado à restituição entregará à massa o bem e

os acessórios, ou o equivalente, acrescido de perdas e danos.

Art. 21. A ação revocatória prescreve em 03 (três) anos,

contados a partir da data do trânsito em julgado da sentença que decretou a

recuperação ou a liquidação judicial.

Capitulo III

Dos Membros do Comitê e do Administrador Judicial

Art. 22. Os membros do Comitê ou o Administrador Judicial

assumirão as funções respectivas mediante compromisso firmado nos autos e

exercerão a fiscalização da administração ou a própria administração dos bens do

devedor, sempre sob a imediata direção e superintendência do Juiz..

Parágrafo único. A composição do Comitê obedecerá o

disposto no art. 62 desta lei.

Art. 23. Não poderão integrar o Comitê ou exercer as funções

de Administrador Judicial:

I - os que tiverem parentesco ou afinidade até o terceiro grau

com o devedor;

Sexta-feira3 00197
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II- os que mantiverem com o devedor relação de amizade,

inimizade ou dependência financeira;

fi -'os que, tendo exercido o cargo de Administrador Judicial

ou de membro do Comitê, em liquidaçao ou recuperação judicial anterior, foram

destituídos, deixaram de prestar contas dentro dos prazos leg~s ou tiveram a

prestação de contas julgada incorreta;

IV - os que forem cessionários de créditos, cuja a cessão tenha

sido feita nos últimos 90 (noventa) dias anteriores ao pedido de recuperação ou

liquidação judicial.

§ 1° Qualquer interessado poderá reclamar da nomeação de

membros do Comitê ou do Administrador Judicial.

§ 2° O Juiz decidirá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

sobre a reclamação referida no parágrafo anterior.

§ 3° Da decisão cabe agravo de instrome

Art. 24. O devedor, o Ministério Público ou qualquer

interessado poderá requerer a destituição do Comitê ou do· Administrador Judicial

pela pmissão, negligência ou prática de ato lesivo à administração.

§ 1° O Comitê, no caso de conversão de recuperação em

líquidação judicial, poderá reclamar contra o Administrador Judicial, que será,
intimado para apresentar esclarecimentos.

§ 2° Na destituição, o Juiz fixará as penalidades aplicáveis ao

requerido e nomeará outro Comitê ou Administrador Judicial.

§ 3° O Juiz pode, de oficio, por motivo justificado, destituir o

Comitê ou o Administrador Judicial.

Art. 25. Compete ao devedor, ao novo Comitê, ao

Administrador Judicial ou ao Ministério Público propor a ação de responsabilidade

civil contra o destituído.

Art. 26. A remuneração dos membros do Comitê e/ou do

Administrador Judicial e a sua forma de pagamento serão fixadas pelo Juiz com

base no ativo do devedor e na qualificação do trabalho realizado.

Parágrafo único. Não terão direito à remuneração os membros
do Comitê ou o Administrador Judicial que renunciarem, não cumprirem as

obrigações fixadas nesta léi, tiverem as suas prestações de contas desaprovadas ou

forem destituídos das respectivas funções.

Dezembro de 1999
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Art. 27. Ocorrendo o encerramento da recuperação pela sua

conversão em liquidação judicial, o Comitê não será dissolvido e passará a

acompanhar a atuação do Administrador Judicial.

Capítulo IV

Da Investigação Judicial para Verificação de Crimes Cometidos

Art. 28. Deverá ser instaurado o processo de investigação

judicial em qualquer fase do processo de recuperação ou liquidação judicial, quando

os relatórios, pericias ou qualquer meio de prova apresentem indícios da prática de

crimes tipificados nesta lei.

Art. 29. A investigação judicial poderá ser requerida pelo

Comitê, Administrador Judicial ou por qualquer credor, mediante petição

fundamentada, que deverá conter em sua exposição:

I - a identificação da responsabilidade do devedor,

administradores da sociedade e terceiros, por atos ilícitos;

II - outros elementos de prova que possam servir de base para a

propositura da ação penal.

Parágrafo único. A investigação tramitará em autos apartados.

Art. 30. O Juiz determinará as diligências que julgar

necessárias e instruirá o processo mediante a oitiva dos indiciados e terceiros, a fim

de fundamentar o seu convencimento ou simplesmente remeter os autos para o juízo

criminal, para que este proceda nos termos legais.

Art. 31. O Ministério Público pronunciar-se-á no prazo de 15

(quinze) dias, contados a partir da conclusão da instrução, oferecendo denúncia ou

solicitando o arquivamento da investigação, caso em que se aplica o disposto no art.

28 do Código de Processo Penal.

Art. 32. Se o Ministério Público não se manifestar no prazo

referido no artigo anterior, o Comitê, o Administrador Judicial ou qualquer credor

habilitado poderá oferecer queixa.

Art. 33. A rejeição da denúncia ou da queixa, considerando-se

o disposto no art. 43, inciso fi e seu parágrafo único, do Código de Processo Penal,

não impede o exercício da ação penal, quer esta se refira aos mesmos fatos nela

argüidos, quer a fatos distintos.

Parágrafo único. O recebimento da denúncia ou da queixa não

obsta a recuperação ou a liquidação judicial.
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Capítulo V

Do Pedido de Restituicão

Art. 34. Na recuperação e na liquidação judicial pode ser

pedida a restituição de coisa em poder do devedor, devida em virtude de direito real

ou de contrato.

§ 1° A restituição pode ser pedida ainda que o bem já tenha

sido alienado pelo devedor.

§ 2° Na hipótese prevista no parágrafo anterior, quem sofreu

turbação ou esbulho na sua posse ou direito, por efeito da arrecadação, poderá, se

não preferir fazer uso do direito de restituição, defender os seus bens por meio de

embargos de terceiro, que serão processados na forma estabelecida na lei processual

civil.

Art. 35. Também pode ser reclamada restituição de bens

vendidos a crédito e entregues ao devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao

requerimento de recuperação ou de liquidação judicial, somente na hipótese de não

terem sido alienados pelo devedor.

Art. 36. Podem, ainda, ser objeto do pedido de restltuIção

todos os valores pecuniários entregues ao devedor a título de adiantamento de

contrato ou de empréstimo nos 15 (quinze) dias anteriores ao requerimento de

recuperação ou de liquidação judicial.

Art. 37. O pedido de restituição deve ser fundamentado e

descrever a coisa reclamada.

§ 1° O Juiz mandará autuar em separado o requerimento e os

documentos que o instruir e determinará o prazo de 03 (três) dias, para que o

devedor, o Comitê ou o Administrador Judicial apresentem suas defesas.

§ 2° Havendo contestação e deferidas ou não as provas

requeridas, o Juiz designará audiência de instrução e julgamento, que realizar-se-á

na observância do disposto no Código de Processo Civil.

§ 3° Da sentença podem apelar o reclamante, o devedor, o

Comitê ou o Administrador Judicial, e, ainda, qualquer credor, bem como o

Ministério Público.

§ 4° O pedido de restituição suspende a disponibilidade do

bem.
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Capítulo VI

Da Classificação dos Créditos

Art. 38. Os créditos derivados das relações de trabalho, as

contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e as indenizações

trabalhistas gozam de preferência sobre os demais créditos.

Parágrafo único. Equiparam-se ao crédito trabalhista as dívidas

do devedor provenientes de serviços terceirizados, exclusivamente em relação aos

salários dos empregados utilizados na prestação dos serviços.

Art. 39. Os encargos e dívidas do devedor em recuperação ou

liquidação judicial preferem a quaisquer outros, ressalvado o disposto no artigo

anterior.
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devedor:

Parágrafo único. Consideram-se encargos e dívidas do

devedor for vencido;

- as custas judiciais do processo e das ações err, que o

rr - a remuneração devida aos membros do Comitê .~ ao

Administrador Judicial;

m - os impostos e contribuições públicas incidentes durante a
recuperação ou liquidação judicial;

IV - as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos
praticados no âmbito da recuperação ou da liquidação judicial;

V - os honorários do advogado contratado pelo devedor.

Art. 40. Os créditos tributários preferem a todos os outros,

independente de sua natureza e tempo da constituição, com exceção dos créditos
referidos nos arts. 38 e 39 desta lei.

Art. 41. A classificação. dos créditos na recuperação e na

liquidação judicial, ressalvadas as preferências estabelecidas nos artigos anteriores,
obedece à seguinte ordem:

I - créditos com direitos reais de garantia;

11 - créditos com privilégio especial;

III - créditos com privilégio geral;
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IV - créditos quirografários.

§ 10 Têm privilégio especial:

I - os créditos a que o atribuirem as leis civis e comerciais,

salvo disposição contrária desta lei;

rr - os créditos por aluguel de prédios locados ao devedor;

m - os créditos a cujos titulares a lei confere o direito de

retenção sobre a coisa retida.

§ 20 São quirografários os créditos que não estão previstos nos

incisos I, rr e m do caput deste artigo e os saldos dos créditos não cobertos pelos

produtos vinculados ao seu pagamento.

Capítulo VII

Da Verificação dos Créditos

Art. 42. Recebida a relação dos credores, em la (dez) dias o

escrivão publicará, por edital, aviso aos credores para apresentarem a declaração e·

justificação dos seus créditos.

§ 10 As comunIcações aos credores poderão ser feitas por

carta, infonnando-se o prazo dentro do qual deverão apresentar as suas declaraçÕes.

§ 20 Se as despesas com a expedição das comunicações ou da

publicação de edital em jornal de ampla circulação onerarem demasiadamente o

devedor, o escrivão mandará publicá-Ias em órgão oficial.

Art. 43. O pedido de habilitação, apresentado em 02 (duas)

vias, conterá:

I - o nome e o prenome do credor, finna ou denominação;

rr - domicílio e residência do credor ou da sede da empre:;a, e o

endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

m - a importância exata do crédito, sua ongem e a

classificação;

IV - a garantia real prestada pelo devedor, se houver, e o

respectivo instrumento;

Dezembro de 199c



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Sexta-feira 3 00203

v - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse

do credor.

§ 1° O credor de título à ordem apresentará o original e a cópia,

que o escrivão conferirá, devolvendo o original com a anotação de que foi

apresentado com o pedido de habilitação.

§ 2° O credor é obrigado.a conservar o original e apresentá-lo, .

se for exigido.

§ 3° As segw1das V1as das habilitações serão entregues ao

Comitê ou ao Administrador Judicial.

Art. 44. O escrivão fará a relação das habilitações e a entregará

ao Juiz, ao Comitê ou ao Administrador Judicial, e ao devedor ou seu representante,

em 10 (dez) dias.

§ 1° O devedor será intimado para prestar informações, em 05

(cinco) dias, sobre os créditos habilitados e, em seguida, o Comitê ou o

Administrador Judicial apresentará parecer no mesmo prazo.

§ 2° Se intimado, o devedor não poderá invocar a sua ausência

como motivo de nulidade da verificação.

§ 3° Após o exame dos pedidos de habilitação, inclusive

posteriores à relação elaborada pelo escrivão, o Juiz, no prazo de 10 (dez) dias,

prorrogáveis por mais 05 (cinco), homologará o passivo.

§ 4° Quando a informação ou o parecer forem contrários à

legitimidade, importância ou classificação, serão havidos como impugnação, para os

efeitos do art. 45 desta lei.

Art. 45. Findo o prazo do artigo anterior, as declarações de

crédito poderão ser impugnadas, através de petição fundamentada, que desde logo

indicará as provas que serão produzidas e que será instruída com os documentos a

ela relativos.

§ 1° Têm qualidade para impugnar, todos os credores que

declararam seus créditos e os sócios ou acionistas da empresa devedora.

§ 2° Cada impugnação será autuada em separado, com as 02

(duas) vias da declaração e os documentos a ela relativos, para esse fim
desentranhados dos autos das declarações de crédito.

§ 3° Terão uma só autuação as diversas impugnações ao

mesmo crédito.
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§ 4° Para desistir da impugnação o impugnante deverá pagar as

custas e despesas devidas, inclusive da intimação dos interessados para que, se

assim o desejarem, prossigam na impugnação.

Art. 46. Decorridos os prazos fixado!; no art. 44 desta lei, os

credores poderão contestar a impugnação, o Ministério Público pronunciar-se-á em

seguida e, após, os autos serão conclusos ao Juiz.

Art. 47. O Juiz, no prazo de 10 (dez) dias, julgará os créditos.

Art. 48. Resolvidas as impugnações, o Comitê ou o

Administrador Judicial organizará o quadro geral "dos credores admitidos,

mencionando as importâncias dos créditos e a sua classificação, na ordem

estabelecida nesta lei.

§ I° Os credores particulares de cada um dos sócios solidários

serão incluídos no quadro, em seguida aos credores sociais, na mesma ordem.

§ 2° O quadro, assinado pelo . _ e pelo Comitê ou pelo

Administrador Judicial, será juntado aos autos da recuperação ou da liquidação""

judicial e publicado no órgão oficial no prazo de OS (cinco) dias, contados da data

da sentença que haja ultimado a verificação dos créditos.

Art. 49. Da sentença que versar sobre a verificação do crédito

cabe apelação.

Art. 50. São revogáveis, em qualquer momento, mediante

requerimento do Comitê, do Administrador Judicial, do Ministério Público ou de

qualquer credor, as decisões relativas à admissão de crédito ou de garantia, obtidos

mediante falsidade, dolo, erro essencial ou outro vício.

§ I° Pendente de julgamento a impugnação, o Juiz pode

detenninar a reserva de crédito.

§ 2° Nos casos de exclusão ou redução de crédito, com

fundamento no disposto no caput deste artigo, o Juiz ou Tribunal mandará, na

mesma sentença, que o escrivão extraia cópias das peças dos autos, que serão

indicadas. encaminhando-as ao representante do Ministério Público, para os fins

penais.

Art. 5I . A habilitação dos credores particulares do sócio

ilimitadamente responsável processar-se-á de acordo com as disposições deste

Capítulo.

Dezembro de 1999



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

Título III

Da Recuperação Judicial da Empresa

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 52. A recuperação judicial é um instnunento destinado a

sanear a situação de crise econômico-financeira do devedor, salvaguardando a

manutenção da fonte produtora da empresa, do emprego de seus trabalhadores, e os

interesses dos credores, viabilizando, dessa .forma, a realização de sua função

social.

§ lONa demonstração da viabilidade da recuperação, serão

considerados, além de outros, os seguintes aspectos:

I - importância social e econômica da atividade do devedor no

contexto local, regional ou nacional;

rr - mão-de-obra e tecnologia empregadas;

III - volume do passivo.

§ 20 Os planos de recuperação incluirão todo o passivo do

devedor, independentemente da natureza e classificação dos créditos.

Art. 53. Podem requerer a recuperação as pessoas jurídicas e

fisicas compreendidas no art. 10 desta lei, que exercem regularmente as suas

atividades há mais de 02 (dois) anos.
Art. 54. Não pode requerer a recuperação judicial o devedor

que:

I - nos 05 (cinco) anos anteriores teve a liquidação judicial

decretada;

II - faltou com o cumprimento dos planos de recuperação

econômico-financeira, qualquer que seja o tempo decorrido;

III - foi condenado por sentença transitada em julgado por ter

cometido crime nos processos de recuperação ou liquidação judicial, ou ainda ter

praticado furto, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, crime de

concorrência desleal ou contra a economia popular.

Art. 55. Na petição da recuperação judicial, o devedor

oferecerá a todos os seus credores o pagamento mínimo de:
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I - 60% (sessenta por cento), quando o prazo for de 01 (um)
ano;

II - 80% (oitenta por cento), quando o prazo forde 02 (dois)

anos, em duas prestações iguais e anuais de 40% (quarenta por cento) cad,: uma;

li - 100% (cem por cento), quando o prazo for de 03 (três)

anos, sendo as 02 (duas) primeiras parcelas anuais de 33% (trinta e três por cento) e

a última de 34% (trinta e quatro por cento).

§ 1° Em casos especiais, o Comitê poderá propor ao Juiz

competente, o pagamento do passivo em 05 (cinco) prestações anuais e sucessivas,

na proporção de 20% (vinte por cento) a cada ano.

§ 2° O Juiz poderá conceder a prorrogação do pagamento dos

créditos tributários, respeitado. o prazo máximo definido em lei complementar.

§ 3° Na recuperação, sobre o valor nominal de cada prestação,

incidirão juros simples de 12% (doze por cento) ao ano, a critério do Juiz, a partir

do vencimento da obrigação, compreendendo todos os créditos, inclusive os

tributários.

Art. 56. Os créditos de natureza traballústa de que trata o art.

38 desta lei não integrarão os planos de recuperação, devendo ser regularizados de

imediato, atendendo às disponibilidades financeiras do devedor.

Parágrafo único. Se os. recursos disponíveis não forem

suficientes para total quitação dos créditos traballústas, o saldo remanescente será

e1encado em primeiro lugar no plano de recuperação.

Art. 57. Constituem meios de recuperação judicial da empresa,

dentre outros:

I - concessão de prazos e condições especiais para pagamento

das obrigações vencidas, até o limite de 03 (três) anos, prorrogáveis por mais 02

(dois), de acordo com o art. 55 desta lei;

II - transformação, incorporação, fusão ou cessão de quotas ou

ações da sociedade;

III - alteração ou substituição do bloco de controle;

IV - substituição total ou parcial dos administradores;

v - aumento do capital social;
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VI - arrendamento;

VII - awnento da carga horária dos trabalhadores, sem

remillleração complementar ou redução temporária de seus salários, desde que haja

concordância expressa, mediante deliberação de 2/3 (dois terços) dos empregados;

VIII - dação em pagamento;

IX - constituição de sociedade de credores;

x -venda parcial dos bens.

Art. 58. A recuperação também poderá ser requerida:

I - pelo devedor;

II - pelo cônjuge sobrevivente, pelos herdeiros do devedor ou

pelo inventariante;

III - pelo sócio, ainda que comanditário, exibindo o contrato

social, e pelo acionista da sociedade por ações, apresentando as suas ações.

Art. 59. O pedido de recuperação será instruido com:

I - a exposição das causas concretas da situação patrimonial do

devedor e das razões do pedido;

II - o balanço patrimonial constando o ativo e o passivo, com a

indicação e a avaliação aproximada de todos os bens, salvo as dividas ativas

prescritas;
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III - a relação nominal, em 02 (duas) vias, dos credores
comerciais e civis, com a indicação do domicílio e a residência de cada wn, a

natureza e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos

respectivos vencimentos, a indiéação dos registros contábeis de cada transação

pendente e o regime contratual de atualização dos débitos, quando existir;

IV a relação dos empregados com o respectivo

enquadramento sindical, os salários, indenizações e outras parcelas salariais devidas

e o correspondente mês de competência, e a discriminação dos encargos decorrentes

das relações de trabalho, igualmente pendentes de pagamento;

V - o contrato social, ou, não havendo tal contrato, a indicação

de todos os sócios, suas qualificações e domicílios, ou o estatuto em vigor, quando

se tratar de sociedade anônima;

VI - os livros de escrituração ou as fichas, ou, ainda, relatórios

similares extraidos de arquivos eletrônicos, os quais permanecerão em Cartório pelo
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tempo necessário à análise, conferência e certificação da data do último lançamento,

e que serão devolvidos ao devedor, se deferida a recuperação;

VII - o plano de solução do passivo e o respectivo resumo, com

a estimativa do prazo necessário para o seu cumprimento, o qual, inicialmente, não

poderá exceder a 03 (três) anos;

VIII - a declaração dos administradores do devedor, ou, pelo

menos, de 02 (dois) deles, de que a lista nominativa prevista no inciso m deste

artigo não omite declaração que dela devia constar, nem contém declaração falsa ou

diversa da que devia ser escrita e de que as demais informações que instruem o

pedido de recuperação são verdadeiras.

Parágrafo único. No mesmo ato, o devedor depositará a

quantia necessária para as custas e despesas gerais do processo, tais como citaçõ.es,
notificações, editais e custos relacionados com a atividade do(s) perito(s).

Art. 60. Cumpridas as formalidades do artigo anterior, o

escrivão fará, imediatamente, os autos conclusos ao Juiz, que prolatará despacho

ordenando o processamento do pedido de recuperação e:

1- marcará o prazo de 20 (vinte) dias para os credores
habilitarem seus créditos, nos termos do art. 43 desta lei;

II- nomeará o Comitê, conforme disposto no art. 22 desta lei;

fi- ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra

o devedor, excetuadas as ações previstas no aJ""!. 9°, parágrafo único, desta lei;

IV- fixará o prazo de 60 (sessenta) dias, no mínimo, ou 120

(cento e vinte) dias, no máximo, para que o Comitê, com o auxílio de técnicos, se

necessário, elabore:

a)~ buda técnico, analisando detalhadamente os aspectos de

natureza contábil e administrativa dos negócios do devedor;

b) um plano de recuperação econômico-financeira do devedor,

que substituirá àquele outro, disposto no art. 66, IV, desta lei, na hipótese daquele

ser recusado por mostrar-se inexeqüível.

Parágrafo único. Se o pedido não estiver formulado nos termos

da lei, o Juiz concederá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para ser emendado,

sob pena de indeferimento do pedido.

Art. 61. Cumpridas as formalidades previstas no inciso IV do

artigo anterior, o escrivão fará, imediatamente, os autos conclusos ao Juiz, que com
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base no laudo técnico e no plano de recuperação apresentados pelo Comitê

prolatará sentença decretando a recuperação judicial do devedor.

Parágrafo único. Verificada a total impossibilidade de se

prosseguir na recuperação econômico-financeira do devedor, o Juiz decretará então

sua liquidação judicial.

Art. 62. Os credores e os empregados serão notificados pelo

presidente do Comitê, para em data, hora e local comparecerem, separadamente, às

Assembléias que elegerão os representantes de cada um no Comitê de Recuperação

da Empresa, ou indicarão a forma de representação pretendida, registrando-se em

atas as deliberações.

Parágrafo único. O Comitê será composto pelo AdmiIiistrador

Judicial, que o presidirá, e pelos representantes dos empregados, dos credores e do

devedor.

Art. 63. A liquidação judicial poderá ser decretada, por

sentença, em qualquer momento do processo de recuperação, quando:

I - o devedor a requerer;

11 - o Comitê, ou quem o substituir, ou qualquer credor,

apontar a inviabilidade econômico-financeira do devedor;

m - não for executado com êxito o plano de recuperação

econômica e financeira e de solução do passivo;

IV - ficar evidenciada a existência de qualquer dos

impedimentos enumerados no art. 54 desta lei;

V - ficar provada:

a) a existência de fraude ou dolo;

b) a inexatidão de quaisquer dos documentos e informações

enumerados no art. 59 desta lei;

§ 1°. Na hipótese de decretação da liquidação judicial no curso

do processo de recuperação, observar-se-á o disposto no art. 78 desta lei.

§ 2°. Da decisão do Juiz cabe recurso de Agravo de

Instrumento.

Art. 64. O pedido de recuperação judicial não resolve os
contratos bilaterais, que continuam sujeitos às normas do direito comum.
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Art. 65. Durante o processo de recuperação judicial, o devedor

conservará a administração de seus bens e continuará com seu negócio, sob

fiscalização do Comitê, salvo quando o perito apontá-lo como responsável por

ilícito civil ou penal e existir prova fundamentada desses fatos.

Parágrafo único. Não poderá o devedor, entretanto, alienar

imóveis ou constituir garantias reais, salvo evidente utilidade, reconhecida pelo Juiz,

depois de ouvido o Comitê.

Art. 66. Compete ao Comitê:

1- fiscalizar a administração do ·devedor no decorrer do

processo de recuperação, apresentando, mensalmente, até o quinto dia útil do mês

subseqüente, relatório circunstanciado da situação do devedor;

II - averiguar e estudar quaisquer reclamações dos interessados

e emitir parecer sobre as mesmas;

III - verificar se o devedor praticou atos suscetíveis de

revogação;

IV - opinar sobre o plano de recuperação apresentado pelo

devedor, apontando a correspondência entre o ativo e o passivo e as probabilidades

que tem o devedor de obter a recuperação.

§ 10 Constatada a ocorrência de ilícitos civis ou penais na

admInistração do devedor, este ou seus representantes poderão ser afastados,

hipótese em que o Juiz poderá incwnbir ao Comitê a realização de todas as

atribuições inerentes à gerência da empresa.

§ 20 As deliberações do Comitê, tomadas pela decisão da

maioria, serão consignadas em livro de atas próprio, autenticado pelo juízo da

recuperação, que ficará à disposição dos credores e do devedor.

Art. 67. Os créditos arrolados pelo devedor e não impugnados

se consideram incluídos no Quadro Geral de Credores, independentemente de

declaração e verificação no valor indicado pelo devedor, que tenha escrituração

contábil.

§ 10 Nos casos de devedor que não tenha registro contábil de

suas atividades econômicas, o Juiz fixará prazo para que os credores apresentem as

declarações de crédito nos termos do art. 59, UI desta lei.

§ 20
. Dentro de 20 (vinte) dias, contados da publicação do

edital a que se refere o art. 57 desta lei, o Comitê, o Ministério Público, os credores

e os sócios do devedor podem impugnar o crédito constante da lista mencionada no

Dezembro de 1999



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

art. 57, I desta lei.
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§ 3° Autuada em separado, a impugnação de que trata o

parágrafo anterior será processada, no que couber, nos tennos do art. 68 desta lei.

§ 4° A verificação dos créditos omitidos pelo devedor será

feita com observância do disposto no Título IV, Capítulo VI, desta lei.

§ 5° O Quadro Geral de Credores será elaborado pelo Comitê e

homologado pelo Juiz, com base na lista prevista no art.

sentenças proferidas em impugnação de créditos

tempestivamente oferecidas.

59, UI, desta lei e nas

ou em declarações

§ 6° Não havendo declaração tempestiva ou impugnação, o Juiz

homologará a lista mencionada no art. 59, UI, desta lei e detenninará sua

publicação, como Quadro Geral.

Art. 68. Entregue o plano de solução do passivo previsto no

art. 59, VII, desta lei e publicado o Quadro Geral de Credores, o escrivão fará

publicar, no órgão oficial, aviso aos credores de que durante 05 (cinco) dias poderão

opor embargos ao pedido de recuperação econômico-financeira.

Parágrafo único. São fundamentos dos embargos ao pedido de

recuperação a inexatidão do plano de solução do passivo, que facilite a concessão

de recuperação, ou qualquer ato de fraude ou má-fé que influa no processo da

recuperação.

Art. 69. Findo o prazo do artigo anterior, os autos serão

conclusos ao Juiz, que, em 05 (cinco) dias, proferirá despacho, deferindo as provas

que entender e designando, para julgamento dos embargos, audiência a ser realizada

dentro dos 10 (dez) dias seguintes.

Parágrafo único. A audiência de julgamento dos embargos será

realizada nos tennos do Código de Processo Civil.
Art. 70. Da sentença que conceder ou não a recuperação, os

embargantes, o Ministério Público ou o devedor pode interpor apelação.

Art. 71. Com exceção dos créditos trabalhistas, a recuperação

obriga todos os credores anteriores à decretação, admitidos ou não ao passivo, que

conservam seu direito contra os coobrigados, fiadores do devedor e obrigados de

regresso.

Art. 72. O titular da -empresa em recuperação ou seus

administradores e/ou as pessoas legitimadas, mencionadas no art. 77 desta lei,

poderá requerer a destituição do Comitê, ou de quaisquer de seus membros, quando

provar que estes estão faltando ao cumprimento dos seus deveres.
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Parágrafo único. Ouvido o requerido, que para tanto será

intimado, o Juiz proferirá decisão.

Art. 73. Executados integralmente os planos de recuperação

econômica e financeira e de pagamento do passivo da empresa, o devedor deve

requerer a declaração da extinção de suas obrigações e do processo de recuperação

judicial.

§ 1° O Juiz mandará publicar edital para conhecimento dos

credores sujeitos à recuperação judicial, que poderão oferecer impugnação.

§ 2° Ouvido o devedor, que para tanto será intimado, o Juiz

proferirá decisão.

§ 3° A sentença que julgar extintas as obrigações do devedor

declarará também a extinção das responsabilidades dos avais, fianças ou quaisquer

outras espécies de garantias pessoais que recaiam sobre os créditos já pagos durante

a recuperação judicial.

§ 4° Da sentença que homologar a extinção das obrigações e

do processo de recuperação judicial, publicada por edital, cabe apelação, sem efeito

suspensivo.

Título IV

Da Liquidação Judicial do Devedor

Capítulo I

Da Caracterização do Estado de Crise Econômico-Financeira e

Da Decretação

Art. 74. Considera-se em estado de crise econômico-financeira,

o devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação

líquida ou o devedor cujos ativos reduzidos dificultam o funcionamento regular de

suas atividades.

Art. 75. É líquida a obrigação nascida de título que legitime a

execução.

Art. 76. Caracteriza-se, também, o estado de cnse,
econômico~financeira do devedor quando este:

I - cessa, em caráter geral, o cumprimento de suas obrigações,
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ou reconhece judicial ou extrajudicialmente a impossibilidade de satisfazê-las;

II - apresenta o balanço patrimonial do último exerrício ou

qualquer outro posterior e demonstra que o ativo realizável é inferior ao passivo

exigível;

III - procede à liquidação desordenada de seus ativos, ou lança

mão de meios ruinosos ou fraudulentos para realizar pagamentos;

IV - realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o fito

de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte

ou da totalidade do seu ativo a terceiros, credores ou não;

V - transfere, ou te!1ta transferir, a terceiro o seu

estabelecimento sem o consentimento de todos os credores, salvo se ficar com b~ns

suficientes para solver o seu passivo;

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, habílitado com recursos suficientes para pagar os credores, abandona o

estabelecimento, oculta-se ou tenta ocultar-se, deixando furtivamente o seu

domicílio.

§ lONa hipótese de liquidação judicial da pessoa fisica que

exerce atividade econômica em nome próprio e de forma organizada não será

observada a exigência prevista no inciso 11 deste artigo.

§. 20 Consideram-se praticados pelo devedor os atos referidos

neste artigo praticados por seus diretores, gerentes ou procuradores.

Art. 77. Além do devedor, têm legitimidade para requerer a sua

liquidação judicial:

I - qualquer credor, detentor de obrigação líquida, vencida ou

não, que, provar, mediante procedimento cautelar, a ocorrência de qualquer uma das

hipóteses do artigo anterior;

II- os empregados, por decisão de 2/3 (dois terços),

representando a média do trimestre anterior, quando o pagamento dos· salários

estiverem vencidos há mais de 60 (sessenta) dias.

§ 10 O pedido de liquidação formulado por credores será

instruído com os títulos de seus créditos, cujo valor individual d.everá s.er superiora

40 (quarenta) sálarios-mínimos e as certidões de, pelo menos, três protestos
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cambiais por falta de pagamento feitos por credores distintos contra o devedor e

ocorridos no período de 30 (trinta) dias anteriores à data do pedido.
§ 2° O pedido de liquidação judicial feito pelo próprio devedor,

se esta não tiver ocorrido mediante conversão da recuperação, deverá ser instruído

com os docwnentos e informações relacionados no art. 59 desta lei.

§ 3° Os títulos não sujeitos a protesto obngatório devem ser

protestados para instruir o pedido de liquidação judicial.

Art. 78. Quando o pedido de liquidação judicial for feito por

qualquer das pessoas indicadas nos incisos I e II do artigo anterior, o Juiz mandará

citar o devedor para, dentro de 05 ( cinco) dias, apresentar defesa.

Art. 79. A sentença que decretar a liquidação judicial:

I - conterá a síntese do pedido e a identificação do devedor:

II - fixará o termo legal da liquidação judicial;

m - marcará o prazo de 20 (vinte) dias para os credores
habilitarem seus créditos, nos termos do art. 43 desta lei;

IV - ordenará a suspensão de todas as ações e execuções
contra o devedor, excetuadas as ações previstas no art. 9°, parágrafo único, desta
lei;

v - proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou
oneração de bens do devedor, dos administradores da empresa, do sócio
ilimitadamente responsável e, ainda, dos sócios majoritários e acionistas
controladores das sociedades anônimas, salvo autorização judicial;

VI - mandará publicar edital no órgão oficial, o qual também
será afixado no estabelecimento e mantido em Cartório a disposição dos
interessados, em que conste a íntegra da decisão e a lista de todos os devedores; .

VII- determinará as diligências necessárias para salvaguardar
os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do devedor
ou dos representantes da empresa em estado de insolvabilidade, quando requerida
com fundamento em provas que demonstrem a prática de crime definido em lei;

vm ,_o ordenará à Junta Comercial ou ao Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, para que procedam à anotação da recuperação ou da liquidação
judicial no registro da firma individual ou da pessoa jurídica, na matrícula ou no
arquivamento;

IX - nomeará o AdIpinistrador Judicial conforme o disposto no

art. I 13 e seguintes desta lei;

X- determinará outras providências e diligências convenientes

ao interesse da massa.

Art. 80. O reswno da sentença declaratória da liquidação

judicial será afixado à porta do estabelecimento do devedor e publicado em órgão
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oficial por edital.

Art. 81. Da sentença que declarar ou não a liquidação judicial,

pode o devedor, ou credor ou terceiro prejudicado, interpor apelação.

Parágrafo único. Pendente o recurso o Administrador Judicial

não pode vender os ber.s da massa, salvo se forem perecíveis.

Art. 82. Reformada a sentença que decreta a liquidação

judicial, o requerente que a postulou, com dolo ou culpa, indenizará os danos

causados ao requerido.
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Art. 83. Os atos de administração extraordinária pratic~9')s

pelo Comitê durante o processo de recuperação judicial e os de disposi. ':io

autorizados pelo Juiz não são revogáveis ao se processar a liquidação judicial. J-~

Art. 84. Considerar-se-ão habilitados os créditos

remanescentes da recuperação, nos termos dos relatórios apresentados pelo Comitê.

Art. 85. A sentença que decreta a liquidação judicial da

sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a destes, que

ficam sujeitos aos mesmos efeitos juridicos produzidos em relação à sociedade em

liquidação, e por isso, deverão também ser citados para apresentarem defesa, se

assim o desejarem.

§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se ao sócio que

tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade, há

menos de 02 (dois) anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da

alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da declaração

da liquidação judicial; as obrigações sociais existentes ao tempo da retirada, salvo

se os credores tiverem consentido expressamente na retirada, feito novação, ou

continuado a negociar com a sociedade, sob a mesma ou nova firma.

§ 2° Os sócios com responsabilidade ilimitada poderão exercer

o direito de defesa que esta lei assegura à sociedade devedora, no mesmo prazo no

qual aquela poderá se defender, independente de chamamento, cujo termo inicial

fluirá da publicação da sentença que decreta a liquidação judicial.

§ 3° Da decisão cabe apelação.

Art. 86. A responsabilidade solidária dos administradores da

sociedade por ações e a dos gerentes da sociedade por quotas de responsabilidade

limitada, estabelecidas nas respectivas leis, e a dos sócios comanditários e do sócio

oculto, previstas no Código Comercial, serão apuradas no próprio Juízo sla
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liquidação judicial, independentemente da realização do ativo e da prova da sua

insuficiência para cobrir o passivo.

§ 1° A petição inicial, instruída com os documentos pertinentes,

mencionará os fatos e indicará as provas, inclusive rol· de testemunhas, que serão

produzidas na instrução.

§ 2° O réu será citado para comparecer à audiência de instrução

e julgamento, para apresentar defesa e produzir prova.

§ 3° O autor será intimado da designação da audiência, para

comparecer pessoalmente ou por intermédio de seu procurador.

§ 4° Encerrada a instrução, o Juiz proferirá decisão.

Art. 87. A recuperação econômico-financeira poderá ser

proposta, também, durante o processo de liquidação judicial, se ficar evidenciada a

possibilidade de o devedor superar as causas e circunstâncias que determinaram a

liquidação judicial.

§ }o A proposta da recuperação econômico-financeira deve ser

apresentada até 05 (cinco) dias após a apresentação do relatório do Administrador

Judicial e da publicação do Quadro Geral de Credores, caso contrário observar-se-á

o disposto no art. 122 desta lei.

§ 2° Deferida a recuperação econômico-financeira, esta será

processada de acordo com o art. 55 e seguintes desta lei, obedecendo, entretanto,

aos seguintes prazos:

I - O pagamento à vista será realizado com a redução de 50%

(cinqüenta por cento) sobre o valor devido;

11 - O pagamento realizado em 02 (dois) anos, prazo máximo

neste caso, será realizado com redução de 30% (trinta por cento) sobre o valor

devido e será feito em 02 (duas) parcelas anuais de 35% (trinta e cinco por cento)

cada.

Capítulo 11

Da Arrecadação e Custódia dos Bens

Art. 88. Imediatamente após a assinatura do compromisso, o

Administrador Judicial e o Ministério Público, efetuarão a arrecadação dos bens e
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docwnentos do devedor e do sócio ilimitadamente responsável, onde quer que se

encontrem.

§ 1°. Se o Administrador não tiver assumido as funções, o Juiz

designará depositário, que iniciará a arrecadação.

§ 2° . Decretada a liquidação judicial, não sendo possível

proceder á arrecadação ou concluí-Ia no dia em que teve início, serão lacrados a

sede do estabelecimento e os bens do devedor.

§ 3° . Os bens que não se encontrarem no foro da recuperação

ou da liquidação judicial serão arrecadados mediante carta precatória.

§ 4° . O devedor e o sócio ilimitadamente responsável serão

obrigados a indicar ao Administrador Judicial e ao Ministério Público os bens

sujeitos à arrecadação.

Art. 89. O Administrador Judicial avisará o devedor ou

administradores da sociedade em liquidação~ com antecedência de 24 (vinté-e

quatro) horas, que procederá ao inventário e à avaliação dos bens, podendo ser

assistido por wn ou mais avaliadores.

Art. 90. O inventário será assinado pelo Administrador

Judicial e, se estiverem presentes, pelo devedor ou administradores da sociedade em

liquidação e pelo Ministério Público.

Art. 91. Os bens perecíveis, deterioráveis, sUjeitos à grave

desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa, poderão ser

vendidos antecipadamente, mediante autorização judicial.

Parágrafo único. O devedor será intimado, na liquidação, para

se manifestar sobre a proposta do Administrador Judicial e o Juiz decidirá em 72

(setenta e duas) horas.

Art. 92. O Administrador Judicial poderá dar em lo~çlo ou

contratar bens do devedor, com o objetivo de produzir renda para a mas~,

Parágrafo único. A locação ou a contrataçlo nlo atribuem
direito de preferência na compra, nem podem importar em disposiçlo total ou

parcial dos bens, ou ter duração superior ao tempo necessário para a alienação do

respectivo objeto.
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Capítulo III

Dos Efeitos da Decretação da Liquidação Judicial

De~embrode 1999

Art. 93. A decretação da liquidação sujeita todos os credores,

que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do devedor e do sócio

ilimitadamente responsável na forma que esta l~i prescrever. --

Parágrafo único. Nenhuma ação ou execução individual pode

ser proposta ou ter prosseguimento sobre os bens compreendidos na liquidação

judicial.

Art. 94. A decretação da liquidação judicial, além de outros

efeitos:

I • produz o vencimento an~ecipado dos débitos pecuniários do

devedor e do sócio ilimitadamente responsável;

rI - suspende o exercício do direito de retenção sobre os bens

sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao Administrador Judicial;

III - cancela o exercício do direito de retirada ou de

recebimento do valor de suas quotas ou ações, por parte dos sócios da sociedade em

liquidação;

IV - implica a dissolução da socie~de em conta de

participação, sendo decretada a liquidação do sócio ostensivo;

v - suspende as ações e execuções individuais dos credores

contra o devedor e sócios de responsabilidade ilimitada;

VI - suspende o curso da prescrição das ações dos credores.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso V deste artigo,

os demais sócios não poderão exercer qualquer direito sobre os bens do fundo

social, antes do pagamento integral dos credores da sociedade e das despesas de

processo.

Art. 95. O devedor em .processo de liquidação judicial não

pagará juros a seus credores, salvo quàndo seu ativo comportar ou nos casos dos

créditos com direitos reais de garantia, respeitada a taxa de juros máxima de 12%

(doze por cento) ao ano .

Art. 96. Na liquidação judicial do espólio, suspende-se o

processo de inventário e o Administrador Judicial subsfitui o inventariante na

administração dos bens da herança.
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Art. 97. Os contratos bilaterais não se resolvem pela liquidação

judicial, observadas as seguintes regras:

I - se a prestação a cargo do devedor estiver totalmente

cumprida, o outro contratante é obrigado a satisfazer a sua;

II - se a prestação a cargo do contratante que não se encontra

em liquidação estiver integralmente cumprida, este deverá declarar b crédito

correspondente à prestação que o devedor lhe faltou;
UI - se existirem prestações recíprocas pendentes de

cumprimento, o credor que não se encontra em liquidação tem o direito de pleitear a

resolução do contrato com indenização.

§ }o Na hipótese de liquidação do devedor que não cumpriu sua

parte na construção de bem imóvel com finalidade residencial ou comercial, o Juiz
poderá, mediante requerimento dos credores deste empreendimento imobiliário,

permitir que estes credores prossigam na gestão do empreendimento até sua

conclusão, ou determinará que declarem seus créditos, na forma do inciso II deste

artigo.

§ 2° Havendo o Juiz determinado que os credores prossigam-na

gestão do empreendimento imobiliário, deverá proferir despacho designando data,

hora e local para realização de assembléia destes credores, com a presença do

Administrador Judicial que assumirá, conjillltamente com urn representante eleito

por estes credores, a gestão do empreendimento, respeitando os procedimentos

desta lei.

§ 3° Na hipótese prevista no inciso III do caput deste artigo, o

contratante que não se encontra em liquidação deverá promover a resolução do

contrato, em 30 (trinta) dias, contados da publicação da sentença que decreta a

liquidação.

§4° O Administrador Judicial poderá pleitear o cumprimento do

contrato, ficando a cargo da massa devedora o pagamento da prestação pela qual

está obrigado, caso em que requererá autorização do Juiz, e comunicará sua

intenção ao contratante que não se encontra em liquidação, no prazo de 30 (trinta)

dias, contados do recebimento da notificação.

§ 5° Deixando a parte que não está em liquidação de optar pelo

cumprimento do contrato, a opção passará para o Administrador Judicial, que,

autorizado pelo Juiz, poderá exercê-la nos 15 (quinze) dias subseqüentes ao

vencimento do prazo estabelecido no § I° deste artigo.
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Art. 98. As obrigações a prazo vencem-se na data da sentença

que decreta a liquidação judicial.

Art. 99. Os contratos preliminares e os: contratos que não se

revestém de fonna especial determinada em lei são inexigíveis na liquidação

judicial, salvo se puderem ser cumpridos e se o Juiz autorizar o cumprimento.

§ 10 A execução deve ser requerida pelo Administrador Judicial

ou pela parte, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da sentença que

decreta a liquidação. . --

§ 20 O disposto no caput deste artigo não se aplica aos

contratos de promessa de compra e venda e às promessas de cessão que tenham

eficácia real.

Art. 100. A liquidação judicial resolve os contratos em que o

credor não é obrigado a aceitar a prestação por um terceiro, indicado pelo

Administrador Judicial, quando tiver interesse em que seja realizada pessoalmente

pelo devedor, bem como os contratos de execução continuada, de mandato, de

conta corrente bancária, de agenciamento, de concessão e de distribuição.

Art. 101. O sócio ilimitadamente responsável ao qual a

liquidação judicial se estende não poderá exigir nenhuma prestação que lhe deva a

sociedade em liquidação.

Art. 102. As debêntures emitidas pela sociedade em liquidação

são incluidas na liquidação pelo valor nominal, deduzidas as amortizações ou

reembolsos.

Art. 103. Nas operações a tenno, a liquidação de uma das

partes, antes do vencimento do contrato, confere à outra parte o direito de

apresentar a declaração de crédito pela diferença a seu favor, existente na data da

sentença que a decreta.

Parágrafo único. Se a diferença for a favor da massa. a outra

parte tem o direito de optar pelo pagamento da prestação, segundo o valor desse dia

ou do dia do vencimento, devendo a opção ser exercida no prazo de 30 (trinta) dias,

contados da publicação da sentença.

Art. 104. A liquidação judicial do locador não resolve o

contrato de locação e, na liquidação do locatá;rio, o Administrador Judicial podc::_ a

qualquer tempo, denunciar o contrato, indenizando o locador, mediante arbitramento

pelo Juiz, se houve recusa do locatário em aceitá-Ia.
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Art. lOS. Se o contrato de compra e venda não estiver

cumprido, ou se ambas as partes o tiverem cumprido parcialmente, na data da

decretação da liquidação judicial do comprador, o vendedor tem o direito de

executar a sua prestação e apresentar a declaração e justificação do crédito relativo

ao preço.

§ I° Se o vendedor não exercer o direito a que se refere o

caput deste artigo, a execução do contrato fica suspensa, até que o Administrador

Judicial, autorizado pelo Juiz, declare se o cumprirá ou não.

§ 2° O vendedor pode interpelar o Administrador Judicial, para

que este emita a declaração, dentro de OS (cinco) dias.

§ 3° Se a declaração for negativa, resolve-se o contrato e o

vendedor pode habilitar-se na liquidação judicial do comprador.

§ 4° No caso de liquidação judicial do vendedor, não se resolve

o contrato se tiver ocorrido a tradição da coisa e se esta não ocorreu, cabe ao

Administrador Judicial escolher entre o cumprimento e a resolução do contrato.

§ SO Resolvido o contrato, o comprador poderá habilitar-se na

liquidação judicial do vendedor, sem direito a indenização.

Art. 106. No caso de liquidação judicial do comprador, se o

preço tiver que ser pago a termo ou em prestações, o Administrador Judicial, com

autorização do Juiz, pode executar o contrato.

§ I° O vendedor tem o direito de exigir caução ou garantia,

salvo se o Administrador Judicial pagar imediatamente o preço, com desconto <iQS

juros legais.

§ 2° Na venda em prestações, com reserva de dominio, a

liquidação judicial do vendedor não resolve o contrato.

Art. 107. A decretação da liquidação judicial produz a

inaplicabilidade da cláusula compromissária, pactuada com o devedor, salvo se

antes de proferida a sentença se tenha instituído o JlÚZO arbitral.

Parágrafo único. O Juiz pode autorizar o Administrador

Judicial, em casos especiais, a pactuar a cláusula compromissária ou concordar com

a celebração do compromisso.

Art. 108. Nas relações patrimoniais não reguladas

expressamente nesta lei, o Juiz decidirá por analogia, atendendo à unidade e

universalidade do concurso e à igualdade de tratamento dos credores.
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Art. 109. O credor que, antes da decretação da liquidação

judicial, houver recebido de um coobrigado solidário em relação ao devedor ou de

um fiador parte de seu crédito tem direito de concorrer à liquidação desse ou dos

demais devedores para exigir a parcela restante.

§ 1° Na hipótese prevista no caput deste artigo, o credor não

poderá exigir a parcela restante dos demais coobrigados se o devedor principal já

tiver tido suas obrigações extintas por sentença, na forma do art. 136, § 3° desta lei.

§ 2° O coobrigado com direito de regresso contra o devedor em

liquidação judicial concorre na sua liquidação pela totalidade da importância paga.

§ 3° O credor tem direito a que se lhé destine a quota

correspondente ao coobrigado que pagou antes da liquidação judicial.

§ 4° O credor tem o direito de exigir a reserva da quota

correspondente ao coobrigado até o limite do que lhe é devido.

Art. 110. O credor de vários coobrigados solidários, cujas

liquidações judiciais sejam decretadas, tem o direito de concorrer, em cada uma

delas, pela totalidade do seu crédito, até recebê-lo por inteiro.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica

na hipótese de um dos devedores já ter tido suas obrigações extintas por sentença,

na,forma do art. 136, § 3° desta lei.

Art. 111. Não existe regresso entre as massas dos coobrigados

solidários pelos rateios distribuídos ao credor comum, salvo quando o total dos

pagamento excede o valor do crédito.

§ 1° O credor é obrigado a restituir o excesso à massa garantida

pelas demais ou àquela que efetuou o último pagamento, e esta fará a divisão

proporcional ao desembolso de cada uma e ao respectivo débito.

§ 2° No caso de culpa ou dolo, o excesso será devolvido em

dobro, devidamente atualizado.

Art. 112. Os coobrigados solventes e os garantes do devedor

ou do sócio ilimitadamente responsável a que se estende a líquidação judicial podem

apresentar a declaração do crédito correspondente às quantias pagas ou devidas, se

o credor não fizer a sua no prazo fixado em sentença.

Parágrafo único. A· admissão se dá com reserva, enquanto

pendente a condição, depositando-se os rateios que couberem ao credor.

Dezembro de 1999



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

Capítulo IV

Do Admínistrador .Judicial na Liguiaaltau Judicial

Art. 113. Ao Administrador Judicial compete, sob a

fiscalização do Comitê, administrar os bens compreendidos na liquidação judicial, e

exercer as funções que não estejam expressamente atribuídas a outros órgãos da

liquidação judicial.

Parágrafo único. Além de outros deveres que a presente lei lhe

impõe, compete, ainda, ao Administrador Judicial:

1- fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos

credores interessados sobre a liquidação judicial e a administração da massa, e dar

extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de oficio, a fim de servirem de

fundamento nas verificações e impugnações de créditos;
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n- exigir dos credores, e dos procuradores ou administradores

que serviram aos interesses do devedor, quaisquer informações verbais ou por

escrito; sendo-lhe facultado, em caso de recusa de um destes, encaminhar

requerimento ao Juiz que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, determinará que

estas pessoas venham à presença do Administrador Judicial, sob pena de

desobediência, que as interrogará, tomando-se seus depoimentos por escrito;

m- comunicar ao Juiz para os fins do art. 156 desta lei, por

petição levada a despacho, qual o montante total dos créditos declarados, bem como

cqnfrontar o valor destes créditos com o total do passivo informado na petição do

devedor.

Art. 114. A recusa ao encargo deverá ser comunicada ao Juiz

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do conhecimento da
nomeação.

Art. 115. O compromisso deverá ser lavrado e assinado pelo

Administrador Judicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da

notificação da nomeação.

Art. 116. O Administrador Judicial exerce pessoabnente as

suas funções e não pode delegá-las, exceto para atos determinados; com prévía

autorização do Juiz.

Parágrafo único. Mediante autorização do Juiz, o

Administrador Judicial pode nomear procuradores, prepostos, auxiliares, devendo

dar ciência ao Ministério Público.
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Art. 117. O Administrador Judicial deverá apresentar ao Juiz

relatório apontando a situação da empresa, confrontando-o com os pareceres e

relatórios anteriores, se houver, e o Quadro Geral de Credores após o trânsito em

julgado de todas as declarações de crédito e conterá ainda:

I - as causas e circunstâncias da liquidação judicial;

II - o exame sobre os atos do devedor, dos administradores da

sociedade em liquidação judicial e do Comitê no exercício dos seus encargos e

funções, na hipótese de ocorrer liquidação judicial que suceda a recuperação da

empresa.

Art. 118. O Administrador Judicial deverá, ainda, apresentar ao

Juiz, mensalmente, relatórios complementares indicando a situação geral da

liquidação, as receitas auferidas, as despesas realizadas e as medidas e providências

adotadas na administração da massa.

Art. 119. O devedor e o sócio ilimitadamente responsável serão

representados pelo Administrador Judicial nas ações que versem sobre os bens

arrecadados ou sujeitos ao concurso.

Art. 120. O Administrador Judicial não poderá transigir sobre

dívidas e negócios da massa e cobrar dividas com abatimento, sem autorização

judicial, ainda que sejam consideradas de difícil liquidação.

Capítulo V

Da Realização do Ativo

Art. 121. Publicado o Quadro Geral de Credores e apresentado

o relatório do Administrador Judicial, na forma do ano 117 desta lei, se o devedor,

dentro dos OS (cinco) dias seguintes, não requerer a recuperação
econômico-financeira de seu negócio, o Administrador Judicial procederá à venda

dos bens.

Art. 122. A venda dos bens será realizada de acordo com a

:;eguinte ordem de preferência:

I - alienação do estabelecimento em bloco;

II - alienação em bloco dos bens CLue integram cada um dos

estabelecimentos do devedor, caso tenha cessado a exploração do seu negócio, ou

de todos eles;
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rrr - alienação parcelada ou individual dos bens.

§ I ° Se convier à realização do ativo, ou em razão-\ie

oportunidade, pode ser adotada mais de uma forma de alienação.

§ 2° Na venda da empresa ou negócio do devedor, e de um ou

mais estabelecimentos, e dos bens em geral, serão tomadas as seguintes

providências:

f- avaliação por um perito nomeado pelo Juiz;

II- alienação, em leilão público, anunciado com la (dez) dias

de antecedência em se tratando de móveis e com 20 (vinte) dias em se tratando de

imóveIS;

fII- a alienação se dará pelo maior lance oferecido, ainda que

seja inferior ao valor da avaliação.

§ 3° Havendo motivos justos, o Juiz poderá autorizar outras

formas de alienação:

f- por meio de proposta escrita, desde que seja anunciada em

órgão oficial e em jornal de grande circulação, com a antecedência de 30 (trinta)

dias;

1I- pela formação de sociedade de credores, que representem,

no núnirno, 2/3 (dois terços) dos créditos, pagando-se os dissidentes;

Art. 123. No prazo de OS (cinco) dias após a realização das

operações de que trata o art. 122 desta lei, o Administrador Judicial apresentará

relatório em que:

f - prestará contas das operações efetuadas;

II - informará o resultado da venda dos bens e o produto de

cada operação;

rrr - relacionará os bens que deixaram de ser vendidos e os

créditos não cobrados ou pendentes de decisão judicial, explicando sucintamente as

causas.

Art. 124. As quantias em dinheiro, recebidas a qualquer título,

serão depositadas, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes, na Caixa

Econômica Federal ou em qualquer banco se inexistirem instituições oficiais.

Parágrafo único. Todo e qualquer pagamento deyerá ser feito

através de cheque nominativo, com indicação, no verso, do fim a que se destina.
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Capítulo VI

Do Pagamento aos Credores da Liquidação Judicial

Dezembro de 1999

Art. 125. Os créditos trabalhistas serão pagos prontamente,

logo que haja recursos disponíveis ou que esses recursos sejam obtidos com o

produto dos bens objeto de privilégio.

Art. 126. As importâncias adquiridas com a realização do ativo

serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no

art. 38 e seguintes desta lei.

Art. 127. Os credores habilitados fora do prazo estipulado pelo

Juiz concorrerão somente aos rateios posteriores à habilitação.

Parágrafo único. Os credores referidos no caput deste artigo

somente terão direito ao rateio se houver sobras após o pagamento integral aos

demais credores.

Art. 128. Os credores restituirão as quantias recebidas,

acrescidas dos juros legais, se antes do encerramento da liquidação judicial for

evidenciado que a constituição do crédito ou da garantia resultou de falsidade, dolo,

erro essencial ou outro vício, ou foi obtido mediante documento decisivo cuja

existência era ignorada.

Parágrafo único. O Administrador Judicial ou qualquer credor

admitido poderá demandar revogação da decisão relativa ao crédito ou garantia em

questão.

Art. 129. Concluída a realização do ativo, e antes do rateio

final, o Administrador Judicial prestará contas da sua gestão.

§ I~ Apresentadas as contas, ficarão elas sob a

responsabilidade do escrivão, que em 03 (três) dias publicará aviso, pelo órgão

oficial, colocando-as à disposição do devedor e dos credores, pelo prazo de 15

(quinze) dias, quando poderão apresentar impugnações.

§ 2° Ouvido o Administrador Judicial e valendo-se de

assessoramento técnico, quando necessário, o Juíz julgará as contas.

Art. 130. Aprovadas as contas e paga a remuneração do

Administrador Judicial, mediante proposta deste, o Juíz determinará a distribuição

do rateio final, que se realizará na forma dos anteriores, incluídos os créditos objeto

de reserva.
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Art. 131. Os créditos SUjeItos à condição suspensiva OÚ

pendentes de decisão judicial ficarão depositados até posterior averiguação ou

publicação da decisão e, no caso de não se efetuar esta exigência ou de ser

improcedente a decisão, no todo ou em parte, serão objeto de rateio suplementar

entre os credores.

Art. 132. Após os pagamentos integrais, bem como os de juros

legais, as sobras, se houver, serão restituídas ao devedor.

Capítulo VU

Da Extinção das Obrigações

Art. 133. A prescrição relativa às obrigações do devedor

recomeça a correr no dia que passar em julgado a sentença do encerramento da

liquidação judicial.

Art. 134. Extingue as obrigações do devedor:

I - o pagamento, sendo pennitida a novação dos créditos com

garantia real;

II - o rateio de mais de 40% (quarenta por cento), depois de

realizado todo °ativo, sendo facultado o depósito da garantia necessária para atingir

esta porcentagem, se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo;

III - o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, contado a partir do

encerramento da liquidação judicial, se o devedor não tiver sido condenado à pena

de detenção por crime no processo de recuperação ou liquidação judicial;

IV - o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado a partir do

encerramento da liquidação judicial, se o devedor, tiver sido condenado à pena de

detenção por crime no processo de liquidação judicial.

Art. 135. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos

termos dos arts. 133 e 134 desta lei, o devedor pode requerer que seja declarada

por sentença a extinção de todas as suas obrigações.

Art. 136. O requerimento será atuado em separado com os

respectivos documentos, e publicado, no órgão oficial com o prazo de 30 (trinta)

dias.
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§ I° Dentro do prazo do edital, qualquer credor poder opor-se

ao pedido do devedor.

§ 2° Findo o prazo, o Juiz, em 05 (cinco) dias, proferirá a

sentença e, se o requerimento for anterior ao encerramento da liquidação judicial, o

Juiz, ao declarar extinta as obrigações encerrará o processo.

§ 3° A sentença que julgar extintas as obrigações do devedor

declarará também a extinção das responsabilidades. dos avais, fianças e quaisquer

espécies de garantias pessoais que recaiam sobre os ~réditos sujeitos à liquidação

judicial.

§ 4° Da sentença cabe apelação.

Capítulo VIII

Da Reabilitação Civil do Devedor

Art. 137 . Será concedida reabilitação ao devedor que:

1- pagar integralmente os créditos admitidos à liquidação, os
juros correspondentes, as dívidas e encargos da massa e as despesas processuais,
ou;

II - cumprir regularmente o plano de recuperação, ou;

1II - tiver extintas suas obrigações nos termos previstos nos
arts. 133 e 134 desta lei.

Art. 138. A reabilitação poderá ser requerida ao Juiz da
liquidação pelo devedor ou seus herdeiros.

Art. 139. Qualquer interessado poderá contestar a reabilitação
requerida.

Parágrafo único. Ouvido o Ministério Público, o Juiz proferirá
sentença.

Art. 140. Da sentença de reabilitação constará a ordem à Junta
Comercial ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas para que proceda ao cancelamento
da anotação prevista no art. 79, inciso vm, desta lei.

Art. 141. A reabilitação fará cessar as incapacidades pessoais
que atinjam o devedor por efeito da sentença que decretou a liquidação judicial.
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Art. 142 . Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos
teunos desta lei, o devedor ou o sócio solidário da sociedade em liquidação poderá
requerer que seja declarada por sentença a extinção de todas as obrigações.

Título V

Dos Crimes

Capítulo

Dos Crimes cometidos pelo Devedor e das Penas

Art. 143. Constitui crime, antes ou depois de decretada a

recuperação ou liquidação judicial, tendo com elas nexo causal:

I - efetuar gastos pessoais ou familiares que ultrapassem à sua

condição econômica;

II - realizar despesas vultosas em operações arriscadas,

inclusive envolvendo títulos ou valores mobiliários transacionados em bolsas de

mercadorias ou de valores;

III - empregar meios ruinosos ou abusivos com o fim de obter

recursos ou fundos;

IV - vender ou revender mercadorias ou produtos com preços

manifestamente inferiores aos praticados em mercado;

V - obrigar-se por conta de terceiro a prestação vultosa em

relação à situação da empresa;

VI - não possuir escrituração contábil nem efetuar o balanço,

deixar de legalizá-los ou de autenticar as fichas, no caso de escrituração mecânica,

no prazo e segundo os preceitos da lei, ou possuí-Ia de founa irregular, incompleta

ou lacunosa, quando o devedor, por força de lei, tenha a obrigação de mantê-la;

VII - praticar ato fraudulento de que resulte ou possa resultar

prejuízo aos credores, com o fim de criar ou assegurar vantagem injusta para si-ou

para outrem;

VIII - simular despesas, dívidas ativas ou passivas e perdas

para obtenção de maior crédito;

IX - ocultar ou desviar bens do ativo da massa, inclusive pela

compra em nome de terceira pessoa, ainda que cônjuge ou parente;
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x - causar perdas avultadas em operações aleatórias, como

jogos de qualquer espécie;

XI - falsificar material da escrituração contábil, no todo ou em

parte, ou alterar a escrituração verdadeira;

XII - destruir, suprimir ou ocultar documento cujo registro é

exigido por lei;

XIII - deixar de elaborar o balanço, no prazo e segundo os
preceitos da lei, ou elaborá-lo com inexatidão nas respectivas contas ou omitir sua

publicação;
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XIV - praticar ato que disponha sobre bem do ativo, ou simular

alienação, que possa resultar ou resulte em prejuízo dos credores, durante o período

de suspeição, a fim de criar ou assegurar vanta~eII1 injusta;

XV - adquirir bem imóvel, título ou valor mobiliário ou crédito,

e colocá-los em nome de terceiros;

XVI - exercer a atividade econômica ou auxiliar desta, para a

qual tenha sido inabilitado, nos termos do § 30 deste artigo;

XVII - declarar ou admitir dívida inexistente;

XVIII - subscrever título de crédito de favor cuja soma a pagar

possa comprometer a situação da empresa;

XIX - subtrair ou desviar elemento do ativo sujeito ao

concurso, ou faltar ao dever não colaborando na sua arrecadação;

xx - simulação de capital para obtenção de maior crédito;

XXI - pagar antecipadamente a credores, durante o período

suspeito, em prejuízo de outros;

XXII - apresentar declarações ou reclamações falsas, ou juntar

a elas títulos falsos ou simulados.

Pena - reclusão de OI (um) a 10 (dez) anos e multa.

§ 10 Aplicam-se à pena privativa de liberdade e á multa,

ínclusive no que se refere ao seu valor, as correspondentes disposições do Código
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PenaL

§ 2° Estarão sujeitos à pena privativa de liberdade e à multa,

estatuídas no caput deste artigo:

I - o profissional que assinar balanço inexato;

Il - o credor que receber pagamento ciente da preterição dos

demais;

m - o que adquirir bem do ativo, tendo conhecimento do

prejuízo causado a terceiro, ou participar de simulação nestes casos;

IV - o terceiro em cujo nome o devedor tenha colocado o bem

adquirido;

V - o beneficiário, nos casos de divida fictícia, contrâfda,

declarada ou reconhecida e da subscrição de título de crédito em seu favor;

VI - a pessoa que emprestar o seu nome para a atuação do

inabilitado, bem como, os sócios e administradores de empresa fictícia ou de favor.

§ 3° A condenação por qualquer um dos fatos descritos neste

artigo importará na inabilitação, pelo prazo de 10 (dez) anos, para o exercício da

atividade econômica, ou auxiliar desta, a que se dedicava o agente, e na

incapacidade permanente para fazer parte do conselho de administração ou diretoria

de quaisquer empresas sujeitas a esta lei, ou ser gerente, ou mandatário das mesmas.

§ 4° A inabilitação produzirá efeitos desde o trân~ito em

julgado da sentença, mas o prazo ficará em suspenso enquanto durar a pena de

reclusão, e começará a correr a partir do seu cumprimento ou da extinção da

punibilidade.

§ 5° A reabilitação extinguirá a inabilitação imposta ao devedor

para o exercício de atividade econômica ou auxiliar desta.

§ 6° A reabilitação poderá ser requerida decorridos 05 (cinco)

anos da data em que, de qualquer modo, for extinta a pena ou terminar sua

execução, desde que o condenado prove estarem igualmente extintas, por sentença,

as suas obrigações.

Capítulo II

Dos Crimes cometidos por Outras Pessoas

Art. 144. Aplicar-se-ão a pena privativa de liberdade e a multa,

cominadas no art. 143 desta lei, aos conselheiros, diretores, administradores,

gerentes do devedor que:
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I - cometerem quaisquer ilícitos descritos no art. 143 desta lei;
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rr - concorrerem para causar ou agravar a crise econômica da

empresa, faltando aos deveres e responsabilidades de suas funções.

Parágrafo único. Tratando-se de conselheiro, diretor,

administrador, gerente a pena de reclusão e a de multa serão aumentadas de 1/3 (um

terço).

Art. 145. Será punido com detenção, de OI (um) a 02 (dois)

anos, o Juiz, o representante do Ministério Público, o Administrador Judicial, o

perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro que, direta ou

indiretamente, adquirir bens da massa, ou, em relação a eles, participar de alguma

especulação de lucro.

Art. 146. Incorrerá nas penas impostas no art. 143 dest::l lei, o

membro do Comitê ou o Administrador Judicial que, durante a fase da liquidação

judicial:

I - receber ou pactuar com retribuição, em dinheiro ou de

outras forma, diversas da que tem direito;

II - desviar, deixar de entregar ou depositar regularmente

dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel da massa de que tenha posse em

virtude da função;

III - prestar informação ou parecer, no que se refere a extratos

dos lucros do devedor, inexatos ou falsos, apresentando relatório ou fazendo

exposições contrárias à verdade.

Art. 147. Também ficará sujeito às penas previstas no art. 143

desta lei, aquele que:

I - promover, inclusive por interposta pessoa, habilitação de

crédito simulado ou indevido, no todo ou em parte;

II - após a decretação da recuperação ou da liquidação judicial,

desviar, receber ou ocultar bem do devedor, sujeito ao concurso de credores;

III - ciente do estado de liquidação, desviar, receber ou ocultar

bem do devedor, ou adquiri-lo por preço manifestamente inferior ao de mercado.
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Art. 148. Constituirá, ainda, crime passivel da pena privativa

de liberdade e da multa, constantes no art. 143 desta lei, exercer, inclusive por

interposta pessoa, atividade econômica ou auxiliar desta, em casos de inabilitação

ou de incapacidade devidamente comprovadas.
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Art. 149. O deferimento de recuperação da empresa n;';c
excluirá o processo e julgamento do agente por crime cometido durante a

recuperação ou liquidação judicial.

Art. 150. Nos casos de recuperação judicial da empresa serão

aplicadas aos membros do Comitê, que cometerem os crimes tipificados nos arts.

143 e 146 desta lei, as penas previstas no caput do art. 143 desta lei.

Art. 151. Aplicar-se-ão as penas estipuladas no art. 143 desta

lei ao credor que, sem o concurso do devedor:

I - requerer, inclusive por interposta pessoa, a habilitação de

crédito simulado ou indevido;

II - após a decretação da liquidação, subtrair, desviar, receoer

ou, em declaração pública ou privada, encobrir bem do devedor em liquidação;

III - ciente do estado econômico do devedor, desviar ou

receber bem do seu patrimônio, ou adquiri-lo por preço notoriamente inferior ao de

mercado, no caso de ocorrer a liquidação.

Parágrafo único. Nos casos dos mClsos II e III deste artigo,

responderá qualquer pessoa que praticar o ato.

Art. 152. Os administradores, diretores, gerentes

equiparar-se-ão ao devedor, inclusive em liquidação, para todos os efeitos de

apenação decorrentes desta lei.

Art. 153. Tratando-se de liquidação de pequena empresa, o

Juiz poderá diminuir a pena de reclusão de OI (um) a 2/3 (dois terços), e converter a

multa em prestação de serviços à comunidade.

Art. 154. A prescrição extintiva da punibilidade de crime

cometido durante a recuperação ou liquidação judicial terá a duração de 02 (dois)

anos, contado o prazo do dia em que transitar em julgado a sentença que encerrar a

liquidação ou julgar cumprida a recuperação e de apuração do passivo.

Art. 155. Aplicar-se-ão aos crimes cometidos durante a

recuperação ou liquidação judicial as regras gerais do Código Penal, sempre que

esta lei não disponha de modo diverso.
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Título VI

Disposicões Finais e Transitórias

Capítulo I

Disposicões Especiais

Art. 156. O processo de liquidação judicial cujo passivo for

inferior a 200 (duzentas) vezes o maior salário mínimo vigente no País será

processado obedecendo o rito sumário.

§ }O Verificando, pela comunicaçao do Administrador Judicial,

que o montante do passivo declarado pelos credores é inferior a quantia definida no

caput deste artigo, o Juiz mandará que os autos lhe sejam conclusos e proferirá

despacho em que:

1- determínará que a liquidação judicial seja processada

sumariamente, designando, dentro do 10 (dez) dias seguÍIltes, data, hora e local para

a audiência de verificação e julgamento dos créditos;
II- mandará que o AdministradOr Judicial publique

imediatamente, no órgão oficial, aviso aos credores que lhes dê ciência da sua

determinação e designação.

§ 2° Na audiência, o Administrador Judicial apresentará as

declarações de crédito, com o seu parecer e as informações do devedor, e o Juiz,

ouvíndo os credores que tenham impugnações a fazer e os impugnados, além do

Ministério Público, proferirá sentença de julgamento dos créditos, sobre a qual

poderá ser interposto agravo de instrumento.

§ 3° Nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à audiência, o

Administrador Judicial apresentará, em cartório, relatório apontando as causas e

circunstâncias da liquidação judicial e os atos passíveis de revogação.

§ 4° Juntamente com a apresentação de seu relatório, o

Administrador Judicial dará início aos procedimentos previstos nos arts. 28 e 33

desta lei.

§ 5° Dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a

sentença proferida pelo Juiz, na forma do § 2° deste artigo, o devedor poderá

requerer a recuperação judicial.

§ 6° Não tendo sido requerida ou tendo sido negada a

recuperação judicial, o Administrador Judicial dará início, imediatamente, à

realização do ativo e pagamento do passivo.
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§ 7° Decorridos 06 (seis) meses da decretação da liquidação

judicial sem que haja pedido de habilitação de crédito, o Administrador Judicial

publicará aviso dando ciência aos interessados de que o processo será encerrado

sem a liquidação do ativo existente.

§ 8° Caso não haja pronunciamento dos credores, no prazo de

30 (trinta) dias da publicação do aviso, o Juiz proferirá sentença decretando a

liquidação judicial com a devolução de todos os bens ao devedor.

Capítulo 11

Disposições Gerais

Art. 157. Os Tribunais de Justiça disciplinarão a organização

das listas de Administradores Judiciais e peritos, pessoas fisicas ou jurídicas _que

atuarão nos processos, levando em conta a necessidade de serviço e o número de

processos afetos a esta lei tramitando nas Varas ou Comarcas.

§ 1° Para a organização das listas poderão ser requisitadas

informações aos órgãos de representação das classes de advogados, economistas,

administradores de empresas e contabilistas.

§ 2° As listas gerais serão publicadas no órgão oficial, no mês

de dezembro de cada ano, podendo ser alteradas mediante reclamação

fundamentada.

§ 3° Em caso de necessidade, a qualquer tempo, as listas

poderão ser aumentadas.

Capítulo III

Dos Atos Processuais e Respectivos Prazos

Art. 158. Os processos de recuperação e de liquidação judicial

e os respectivos incidentes terão prioridade sobre todos os outros, na ordem dos

feitos, e em qualquer outra circunstância.

Art. 159. As petições de recuperação e de liquidação judicial

estarão sujeitas à distribuição, segundo a ordem de apresentação.

§ 1° A distribuição prevenirá a jurisdição para qualquer outro

pedido de igual natureza e relativo ao mesmo devedor.
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§ 2° As ações que devam ser propostas perante o Juízo da

recuperação ou da liquidação serão distribuídas por dependência.

§ 3° Logo que a petição seja distribuída, será entregue ao

escrivão que remeterá os autos conclusos no mesmo dia.

Art. 160. As citações, intimações, interpelações, reclamações e

comunicações previstas nesta lei, serão feitas por carta, com aviso de recebimento,

ou pessoalmente, mediante assinatura de protocolo, se essa alternativa se revelar

mais conveniente.

Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput deste

artigo serão considerados como feitos:

1- quando por carta, na data do seu recebimento pelo

destinatário, ou, quando tenha havido omissão; la (dez) dias após a expedição;

lI- quando pessoalmente, na data em que o destinatário

registrar o recebimento em protocolo.

Art. 161. Os prazos marcados nesta lei serão contínuos e

peremptórios, não sofrerão suspensão nos feriados ou nas férias forenses e

começarão a produzir efeito no dia imediato após a publicação no órgão oficial, ou

da citação, intimação, interpelação ou comunicação pessoal feita ao destinatário.

§ 1° Quando houver mais de uma publicação sobre o mesmo

objeto, o prazo começará a contar a partir do dia seguinte ao da primeira publicação

feita.

§ 2° Serão os seguintes os prazos, se outro não tiver sido

expressamente indicado nesta lei:

I - 15 (quinze) dias para a interposição de apelação contra as

decisões interlocutórias proferidas;

lI-lO (dez) dias para:

a) a lavratura de sentenças e/ou despachos com caráter

interlocutório, contados a partir da data em que os autos forem conclusos;

b) a proposição de embargos, de medidas cautelares e/ou

incidentais, contados a partir do ato que deu ciência do fato gerador do

procedimento;

c) a contestação de ações e outros procedimentos propostos no

âmbito da recuperação ou da liquidação judicial;
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d) a manifestação do Ministério Público.

m- OS (cinco) dias para:

Sexta-feira 3 00237

a) dar resposta ou infonnar o cumprimento de providências,

nos casos de intimação, interpelação ou comunicação;

b) a interposição de agravos;

c) a apresentação de laudo e/ou infonnações complementares

por parte de peritos e equiparados, nomeados pelo Juiz para auxiliá-lo no feito;

d) a impugnação à nomeação de membros do Comitê ou do

Administrador Judicial, ou de peritos, avaliadores e demais auxiliares do Juiz no

feito.

IV - 03 (três) dias para a apresentação de reclamação contra

ato praticado no processo.

V - 45 (quarenta e cinco) dias para a abertura e conclusão da

instrução nas ações e demais procedimentos intentados no âmbito da recuperação

ou da liquidação judicial.

Art. 162. As liquidações processar-se-ão no decorrer das férias

e não serão suspensas pela superveniência destas.

Art. 163. As publicações ordenadas nesta Lei serão feitas no

orgao oficial do Estado ou do Distrito Federal e, se o devedor ou a massa

comportarem, em jornal de ampla circulação nas respectivas capitais e na comarca.

§ l° O prazo máximo para efetuar as publicações é de la (dez)

dias, contados do recebimente das matérias ou dos autos em Canório.

§ 2° A publicação dos atos e tennos do processo em que seja

conveniente maior divulgação, mediante proposta do Comitê, do Administrador

Judicial ou do escrivão, devidamente autorizada pelo Juiz, poderão ser feitas

empregando-se outros meios idôneos de comunicação.

§ 3° As publicações ordenadas nesta lei conterão a epígrafe

"recuperação judicial de..." ou "liquidação judicial de... ".

Art. 164. As disposições de caráter processual desta lei e as

que regularem a recuperação ou a liquidação judicial serão aplicadas aos processos

pendentes.
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§ l° A prova oral, limitada a 03 (três), só será colhida caso haja

motivo relevante, e desde que o rol seja apresentado com a inicial e que-- as

testemunhas sejam trazidas a Juízo independentemente de intimação, salvo

justificaí!va para a intimação delas.

§ 2° O feito poderá ser instruido com termo de depoimentos

tomados pela parte interessada, que para tanto deverá comunicar à parte contrária,

por carta, com aviso de recebimento, a data, hora e local no qual serão tomadas as

declarações, podendo esta última fazer perguntas, por escrito ou oralmente, o que

deverá ser consignado de forma sucinta, ficando a critério do Juiz a reinquirição dos

declarantes.

Art. 165. À reabilitação do devedor em recuperação judicial

aplicam-se as disposições, no que couber, do art. 137 e seguintes desta lei.

Art. 166. Os pedidos de recuperação ou de liquidação judicial

deverão ser feitos por procuradores munidos de poder para esse fim.

Art. 167. O Código de Processo Civil será fonte subsidiária

desta lei.

Art. 168. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias o Poder

Executivo enviará à apreciação do Congresso Nacional, as leis reguladoras:

I - da recuperação e da liquidação judicial das empresas e

sociedades arroladas nos arts. 2° e 3° desta lei.

1I- da constituição das sociedades por quotas de

responsabilidade limitada e por ações, mediante a fixação de capital mínimo e prazo

fatal para a sua integralização.

Capítulo IV

Da Revogação e Alteração de Outros Dispositivos Legais

Art. 169. Revogam-se os arts. 503, 506, 507, 508 e 509 do

Capitulo I, do Título lI, do Livro lI, do Decreto-Lei n° 3.689, de 03 de outubro de

1941 - Código de Processo Penal.

Art. 170. O Capitulo I, do Titulo lI, do Livro lI, do Decreto-Lei

n° 3.689, de 03 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passa a ter a

seguinte redação:
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"Art. 504 - A ação penal será intentada diretamente no jlÚZo
criminal, devendo nela funcionar o órgão do Ministério Público
que atuar na Recuperação ou Liquidação Judicial.

Art. 505 - A denúncia ou a queixa será sempre instruida com

cópia dos relatórios do Comitê ou do Administrador Judicial,
pericias, ou quaJquer meio de prova, que contiverem indícios
de autoria de crimes.

Art. 510 - O arquivamento dos papéis, a requerimento do
Ministério Público, efetuar-se-á no Juízo competente para o
processo penal.
Art. 511- No processo criminal não se conhecerá de argüição
de nulidade da sentença que decretar a recuperação ou
liquidação judicial.

Art. 512- Recebida a denúncia ou a queixa, prosseguir-se-á no
processo, de acordo com o disposto nos Capitulos r e m,
Título, Livro n, deste Código."
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Art. 171. Esta lei entrará em vigor no prazo de 90 (nove~ta)

dias após sua publicação.

Art. 172. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Comissão, de de 1996.

lL~J~~-
Deputado OSVALDO BIOLCHI

Relator

COMPLEMENTAÇÃO DE PARECER

PROJETO DE LEI N° 4.376, DE 1993
(projeto de Lei n° 205, de 1995, apensado)

(Do Poder Executivo)

Regula a falência. a concordata prn>entlvu e a
recuperação das empresas que exercem atividade econômica
regida pelas leis comerczais. e dá outra. provlCiênclas.

Relator: Deputado Osvaldo Biolchi

Em reumao ordinária realizada por esta Comissão
Especial no ':"';:mo dia I I de jtmho, foi iniciada a discussão sobre o parecer
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que apresentàmos ao Projeto de Lei n° 4.376/93, tendo sido oferecida a
oportunidade aos membros da Comissão para que apresentassem criticas ou
.sugestões ao Substitutivo previamente. distribuido.

Foram feitas algumas correções na versão do Substitutivo
datada de 29:05.96, basicamente compreendendo o acerto de aigumas falhas
de redação, compreendendo também algumas necessárias alterações que
aprimoram o mérito do Substitutivo.

Isto posto, e como ainda foi facultada a possibilidade dos
demais Parlamentares apresentarem suas sugestões ao Substitutivo no âmbito
da Comissão Especial, faz-se necessária esta complementação de parecer, a

fim de que sejam explicitadas as sugestões que foram acolhidas pelo relator e
que, portanto, foram incorporadas ao texto fmal do Substitutivo.

Durante a reunião do dia 11.06.96 o Deputado Jovair
Arantes nos trouxe valiosas contribuições, todas no sentido de aprimorarem o
texto do Substitutivo, seja pela clarificação da redação, seja pelo
preenchimento de algumas lacunas que, inadvertidamente, ainda figuravam na
versão anterior do Substitutivo. É importante destacar que a preocupação do
relator sempre estará voltada a busca da melhoria do. texto fmal do
Substitutivo, que será votado nesta Comissão Especial.

Também foram acolhidas as sugestões e contribuições
encaminhadas pelo Juiz Carlos Henrique Abrão (filho do saudoso Prof.
l'felson Abrão), pelo eminente jurista DI. José da Silva Pacheco, e ainda pela
Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da Seção do Distrito Federal.

Desta feita, objetivando deixar bastante transparente para
os demais membros da Comissão, relacionamos abaixo as principais sugestões
apresentadas e que mereceram acolhida por parte do relator:

a) Visando a maior celeridade processual, foi feita uma
alteração no art. 7° - onde é previsto a intervenção obrigatória do Ministério
Público -, tendo sido acrescentando ao texto anterior a seguinte frase: "(..),
mas se não houver manifestação em tempo hábil deste órgão. os autos serão
imediatamente conclusos ao Jui=. ":

b) Inclusão de parágrafo único no art. 14, defmindo um
prazo de 60 dias para a prisão do devedor que, de qualquer forma, venha
dificultar o andamento dos processos de recuper~ção ou liquidação judiciais.
Prevê ainda que esta prisão poderá ser decretada mais de uma vez no
processo, se necessário;

c) Alteração sugerida no inciso II do art. 23, defmindo o
impedimento previsto apenas para a indicação do Administrador judicial, uma
vez que há uma exceção quanto ao devedor que pode indicar representante no
Comitê, euja pessoa terá com ele, inevitavelmente, uma relação de amizade ou
dependência fmanceira. Ass~ foi acolhida a sugestão na forma da supressão
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do inciso TI e sua substituição por wn parágrafo 1°, renwnerando-se os
demais;

d) Foi suprimido o parágrafo único do art. 38, que previa
a equiparação das dívidas do devedor provenientes de serviços terceirizados
aos créditos trabalhistas, por entendermos que esta regra poderia ser utilizada
em prejuízo dos empregados terceirizados;

e) Alteração do § 3° do art. 44. Como o art. 47 já dispõe
sobre o julgamento dos créditos habilitados, julgamos que há, de fato,
coerência em se transpor o § 3° do art. 44 para a posição de parágrafo único
do próprio art. 47;

t) No art. 46 fica defmido o prazo de 05 dias para a
manifestação do Ministério Público;

g) Alteração do § 3° do art. 55, de forma reduzir para até
6% ao ano, a taxa de juros que poderão incidir sobre o valor de cada prestação
devida pelo devedor, além de fixar a atualização destes débitos pela variação
da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) ou por índice oficial que vier
substituir-lhe;

h) Inclusão de wn § 2° ao art. 60 determinando que seja
expedido edital e publicado em órgão oficial, constando o pedido do devedor,
a íntegra do despacho e a lista dos credores a que se refere o art. 59, II1;

i) Inclusão de wn § 2° ao art. 62 determinando que se não
houver consenso na indicação dos integrantes do Comitê, no prazo máximo de
10 dias, contados da decisão a que se refere o art. 60, o Juiz, com base na
relação dos empregados e credores, nomeará os seus representantes. no
Cómitê;

j) Supressao da parte fmal do art. 74: "(...)ou o devedor
cujos ativos redu::idos dificultam u funcionamento regular de suas
atividades", wna vez que o próprio art. 76. em seu inciso lI, já prevê idêntica
situação:

I) Inclusão da expressão "sob pena de revelia" à parte
fmal do art. 78, também adequando-o à celeridade processual exigida;

m) Ao art. 79 é acrescentado o inciso XI, que prevê a
nomeação e as atribuições do Comitê no âmbito da liquidação judiciaL Esta
correção vem preencher lacuna existente no que se refere ao papel do Comitê
durante a fase da liquidação judicial. Além desta alteração, foram feitas
alterações no art. 79, I, e no art. 80 - com a inclusão de dois incisos 
aproveitando a sistemática do Decreto-lei n° 7.661/45, que ainda são precisas
e merecem ser mantidas;

n) O art. 95 é desmembrado, passando a conter wn
parágrafo único que determina que só serão pagos juros de 12% aos credores
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hipotecários, se a alienação do bem hipotecado comportar o pagamento desses
juros;

o) Também, julgamos importante aproveitar a sugestão
feita ao capitulo da realização de ativos. Assim, incluímos um parágrafo único
ao art. 121, que permite a venda antecipada de bens do devedor que sejam
necessários para custear o andamento do processo, mediante autorização
judicial.

p) Inclusão de um novo inciso I ao art. 160 prevendo que
as citações, intimações, interpelações, reclamações e comunicações serão
feitas também por qualquer meio eletrônico, incluindo mensagens transmitidas
por aparelho de fax ou computador. Esta alteração se faz necessária e vem
ajustar o Substitutivo aos tempos modernos e à tecnologia já disponivel, e
fmalmente;

q) Alteração no art. 161, § 2°, incisos I, 11, li e V,
reduzindo ligeiramente alguns prazos para que também se aperfeiçoe o
Substitutivo quanto à celeridade processuàI..

Em face do exposto, decidimos acatar integralmente as
sugestões apresentadas pelo Deputado Jovair Arantes, bem como as precisas e
oportunas contribuições do nobre Deputado Hugo Cunha, que aprimoraram

ainda mais o trabalho desta Comissão. Também dentre as contribuições

apresentadas pelos juristas mencionados e pela OAB-DF, podemos aproveitar
muitas observações que enriqueceram ainda mais esta última versão do
Substitutivo. Entendemos que a melhor forma de fazê-lo é propondo a esta
egrégia Comissão a aprovação do Projeto de Lei n° 4.376/93, na forma do

Substitutivo, em anexo.

Dezembro de 1999

Sala da Comissão, em de de 1996.
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~-
Deputado OSVALDO BIOLCm

Relator

PARECER DA COMISSÃO

/ A Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o
Projeto de Lei n° 4.376, de 1993, do Poder Executivo, que "regula a falência, a
concordata preventiva e a recuperação das empresas que exercem atividade
econômica regida pelas leis comerciais, e dá outras providências", em reunião
ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo, do Projetos de Lei nO
4.376/93 e das emendas apresentadas na Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público nOs 1 e 26, de 1994, e 11, 12 e 13, de 1995; pela aprovação parcial
das de nOs 2, 22, 23 e 24, de 1994, e 1, 2 e 3, de 1995; e pela rejeição do Projeto
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de Lei n° 205/95 (apensado) e das emendas nOs 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14, 15,16, 17, 18, 19,20,21 e 25, de 1994, e 4,5,6,7,8,9 e 10, de 1995, nos
termos do parecer do Relator, que apresentou complementação de voto.

Participaram da' votação os Deputados José Luiz Clerot 
Presidente, Jarbas Lima - 3° Vice-Presidente, Augusto Viveiros, De Velasco, Dilso
Sperafico, Milton Mendes, Osvaldo Biolchi, Valdomiro Meger, Hugo Rodrigues da
Cunha e Miguel Rossetto.

P,' V1~- /) . I·
. ,... :i:A :t

Deputado OSVALDO BIOLCHI
Relator

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

"Regula a recuperação e a liquidação
judicial de empresas e pessoas físicas que
exercem atividades econômicas e dá outras
providências...

Titulo

Disposições Preliminares

Art. 1° Esta lei institui e regula a recuperação e a liquidação

judicial das pessoas jurídicas e físicas que exercem atividade econômica em nome

próprio e de forma organizada.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:

1- aos agricultores que explorem propriedade rural unifamiliar;

•
11 - às sociedades civis de trabalho e aos que prestem serviços

ou exerçam atividade profissional autônoma, de forma individual ou organizada,

preponderantemente com o trabalho próprio e com membros da família.
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Art. 2° As empresas públicas e as sociedades de economia

mllta que tenham por finalidade a exploração de atividade econOrnica de cunho

mercantil ficam sujeitas à lei especial para recuperação ou liquidação judicial de

MUI atlvol.

Art. 3° As instituições financeiras públicas e privadas, as

cooperatlval de crédito, as sociedades seguradoras, de capitalização, de

previdência privada e outras entidades que explorem atividade econ6mica,

sujeitam-Ie à recuperação e à liquidação judicial, decretadas nos termos de lei

complementar.

Art. 4° É competente para conhecer da recuperação e da

liquidaçAo judicial o Juiz em cuja jurisdição o devedor tenha o seu principal

eltabelecimento ou filial de empresa situada fora do Brasil.

Art. 5° O juízo da recuperação e da liquidação judicial é

IndivillveJ e universal e competente para conhecer todas as aç6es e reclamaç6es

lobre bens, interesses e negócios do devedor, com exceção das aç6es em que o

devedor leja autor ou litisconsorte.

Art. 6° Para os efeitos desta lei considera-se:

I - DEVEDOR - a pessoa física ou jurídica sujeita aol

processos de recuperação ou liquidação judicial;

11 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - o processo judicial de gestto

dos interesses do devedor, com ou sem a atuação do titular da empresa, e o

conjunto de instilutos e procedimentos adotados com o objetivo de superilr .s

condiçOes e circunstAncias que o caracterizam em situação de crise econ6mic:o

financeira;

11I - LIQUIDAÇÃO JUDICIAL • o processo judicial de

arrecadação dos ativos do devedor, sua realização e o pagamento do passivo, na

ordem legal;

IV - COMIT!': DE RECUPERAÇÃO - que será denominado

nelta lei apenas de Comitê, órgão constituído por decido e sob supervisAo judicial

para implementar o programa de recuperação do devedor, visando à s<lperaçlo do

MU eltado de crise económico-fil]anceira, ou fiscalizar os atos do Administrador

Judicial, na IiquidaçAo judicial;
)

V - ADMINISTRADOR JUDICIAL - a pessoa física ou jurídica,

nomeada pelo JuIzo competente, para administrar os bens do devedor em liquidação

judlc;lal • auxiliar a administração do devedor em recuperação.

Dezembro de 1999



Dczcmbro dc 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS SUPLEMENTO Scxta-fcira:\ 00245

Parágrafo único. Todas as vezes que esta lei se referir à·

denominação "devedor", compreender-se-á que a disposição também se aplica ao

sócio ilimitadamente responsável atingido pela recuperação ou liquidação judicial.

Art. 7° A intervenção do Ministério Público é obrigatória, tanto

na recuperação como na liquidação judicial do devedor, mas se não houver

manifestação em tempo hábil deste órgão, os autos serão imediatamente conclusos

ao Juiz.

Título 11

Disposições Comuns à Recuperação e à Liquidação Judicial

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 8° Não são exigíveis na recuperação ou na liquidação

judicial:

I - as obrigações a título gratuito e as prestações alimentícias;

11 - as despesas que os credores fizerem para tomar parte na

recuperação ou na liquidação judicial, salvo as custas judiciais decorrentes de

litígio como devedor;

111 - as penas pecuniárias ou multas previstas em contratos de

qualquer espécie e aquelas decorrentes da infração das leis penais e

administrativas, inclusive as multas fiscais que tenham este efeito ou caráter

moratório.

Art. 9° A decretação da recuperação ou da liquidação judicial:

I - determina o vencimento antecipado dos créditos e a

compensação das dividas vencidas e vincendas;

11 - suspende o curso da prescrição e de todas as execuções

individuais dos credores sobre direitos e interesses relativos ao devedor, inclusive

aquelas provenientes dos credores particulates do sócio solidário.

Parágra~o único. Não se compreendem nas disposições do

inciso 11 deste artigo:

I - as ações que demandarem quantia ilíquida, que terão

prosseguimento, quando seus autores poderão pedir a reserva das importâncias

que lhes são devidas;

11 - as ações anteriores referentes aos créditos trabalhistas,

previstos no art. 38 desta lei, que prosseguirão, ou as novas ações trabalhistas que

poderão ser propostas durante a fase de liquidação judicial.
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Art. 10. A recuperação, no que couber, ou a liquidação judicial

nêó será decretada se o requerido provar:

I - a falsidade do fítulo da obrigação;

11 - a prescrição da obrigação contida no título que é

reclamado;

111 - a nulidade da obrigação ou do título respectivo;

IV - o pagamento da dívida;

V - qualquer fato que" extinga ou$uspenda o pagamento do

título quê é ret:lamado.

Art. 11. Os credores garantidos por direito real ou privilégio,
que não receberem integralmente o pagamento dos seus créditos, concorrem r-nl,.,

saldo com os credores quirografários, na liquidação judicial.
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Art. 12. Os credores podem compensar as suas dívidas com-
O" créditos que tiverem contra o devedor, ainda que não estejam vencidos." ..

"Parágrafo único. Não serão compensados os créditos que
tenham sido transferidos ao credor do devedor, ainda que." vencidos antes da
decretação da liquidação, se ficar provado dolo ou intenção de fraude nesta
transferência.

Art. 13. Continuarão com o Comitê ou com o Administrador
Judicial as ações e execuções em curso, de natureza patrimonial, em que forem
partes o devedor e o sócio ilimitadamente responsável, os quais poderão intervir no
processo como assistentes. "

Art. 14. O devedor que, de qualquer forma, dificultar o
andamento dos processos de recuperação ou liquidação judicial, poderá ser preso
por ordem do .Juiz ou a requerimento do representante do Ministério Público, do
Comitê, do Administrador Judicial ou de qualquer credor.

Parágrafo único. A prisão não poderá exceder a 60 (sessenta)
dias, podendo ser decretada mais de uma vez no mesmo processo, se houver
reincidência do devedor.

Capitulo 11

Dos Efeitos Quanto aos Atos Prejudiciais aos Credores

/ Art. 15. São ineficazes, em relação aos credores, os atos

realizados pelo devedor dentro do termo legal da recuperação ou da liquidação

judicial, que consistam:

I -·em liberalidade;

11 - em pagamento de dívida não vencida, mesmo na hipótese

dI' ."0, ,:,?~~-:j0 pelo credor de r:tesconto no título;
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111 - em pagamento de dívida vencida e exigível, por qualquer

forma que não seja a prevista pelo contrato;

IV - em concessão de garantias pessoais ou constituição de

direito real de garantia, tratando-se de dívida contraída antes do termo legal;

V - em renúncia à herança até 02 (dois) anos antes da

decretação da recuperação ou da liquidação judicial;

VI - em venda ou transferência de bens, realizada' antes do

pagamento de todos os credores, ou feita sem o consentimento expresso destes,

desde que não tenha restado bens suficientes para a solução do passivo;

VII - em ação ou omissão que tenha nexo causal com o seu

estado de crise econômico-financeira.

Art. 16. Caberá ao Comitê, ao Administrador Judicial ou ao

Ministério Público, promover a ação revocatória dos atos ineficazes, mediante

procedimento comum contra a parte ou seus herdeiros, ou terceiro que adquirir o

bem de má-fé, sob pena de responsabilidade.

Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade do Comitê

ou do Administrador Judicial, qualquer credor poderá intentar a ação revocatória.

Art. 17. A ação poderá ser proposta contra todos os que

figuraram no ato ou que por efeito dele foram beneficiados.

Art. 18. A ação revocatória correrá perante o Juízo da

recuperação ou da liquidação judicial e terá procedimento sumário.

§ 10 A apelação contra a decisão proferida na ação revocatória

será recebida somente no efeito devolutivo.

§ 20 O Juiz pode, a requerimento do Comitê, do Administrador

Judicial ou do Ministério Público, ordenar, como medida cautelar, na forma da lei

processual civil, o seqüestro dos bens do devedor em poder de terceiros.

Art. 19. A ineficácia do ato pode ser oposta como defesa em

ação ou execução.

Art. 20. O condenado à restituição entregará à massa o bem e

os acessórios, ou o equivalente, acrescidos de perdas e danos.

Art. 21. A ação revocatória prescreve em 03 (três) anos,

contados a partir da data do' trânsito em julgado da sentença que decretou a

recuperação ou a liquidação judicial.
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Capítulo 111

Dos Membros do Comitê e do Administrador Judicial

Art. 22. Os membros do Comitê ou o-Administrador Judicial

assumirão as funções respectivas mediante compromisso firmado nos autos e

exercerão a fiscalização da administração ou a própria administração dos bens do

devedor, sempre sob a imediata direção e superintendência do Juiz.

Parágrafo único. A composição do Comitê obedecerá o

disposto no art. 62 desta lei.

Art. 23. Não poderão integrar o Comitê ou exercer as funções

de Administrador Judicial:

I - os que, tendo exercido o cargo de Administrador Judicial ou

de membro do Comitê, em liquidação ou recuperação judicial anterior, foram

destituídos, deixaram de prestar contas dentro dos prazos legais ou tiveram a

prestação de contas julgada incorreta;

II - os que forem cessionários de créditos, cuja a cessão tenha

sido feita nos últimos 90 (noventa) dias anteriores ao pedido de recuperação ou

liquidação judicial.

§ 1° Também ficam impedidos de integrar o Comitê, aqueles

que tiverem com o Administrador Judicial:

I - parentesco ou afinidade até o terceiro grau com o devedor;

11 - relação de amizade, inimizade ou dependência financeira.

§ 2° Qualquer interessado poderá reclamar da nomeação de

membros do Comitê ou do Administrador Judicial.

§ 3° O Juiz decidirá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

sobre a reclamação referida no parágrafo anterior.

§ 4° Da decisão cabe agraVo de instrumento.

Art. 24. O devedor, o Ministério Público ou qualquer

interessado.fXlderá requerer a destituição do Comitê ou do Administrador Judicial

pela omissão, negligência ou prática de ato lesivo à administração.

§ 1° O Comitê, no caso de conversão de recuperação em

liquidação judicial, poderá reclamar contra o Administrador Judicial, que será

intimado para apresentar esclarecimentos.

Dezembro de 199~'
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§ 2° Na destituição, o Juiz fixará as penalidades aplicáveis ao

requerido e nomeará outro Comitê ou Administrador Judicial.

§ 3° O Juiz pode, de ofício, por motivo justificado, destituir o

Comitê ou o Administrador Judicial.

Art. 25. Compete ao devedor, ao novo Comitê, ao

Administrador Judicial ou ao Ministério Público propor a ação de responsabilidade

civil contra o destituído.

Art. 26. A remuneração dos membros do Comitê e/ou do

Administrador Judicial e a sua forma de pagamento serão fixadas pelo Juiz com

base no ativo do devedor e na qualificação do trabalho realizado.

Parágrafo único. Não terão direito à remuneração os membros

do Comitê ou o Administrador Judicial que renunciarem, não cumprirem as

obrigações fixadas nesta lei, tiverem as suas prestações de contas desaprovadas

ou forem destituídos das respectivas funções.

Art. 27. Ocorrendo o encerramento da recuperação pela sua

conversão em liquidação judicial, o Comitê não será dissolvido e passará a

acompanhar a atuação do Administrador Judicial.

Capítulo IV

Da Investigação Judicial para Verificação de Crimes Cometidos

Art. 28. Deverá ser instaurado o processo de investigação

judicial em qualquer fase do processo de recuperação ou liquidação judicial, quando

os relatórios, perícias ou qualquer meio de prova apresentem indícios da prática de

crimes tipificados nesta lei.

Art. 29. A investigação judicial poderá ser requerida pelo

Comitê, Administrador Judicial ou por qualquer credor, medíante petição

fundamentada, que deverá conter em sua exposição:

- a identificação da responsabilidade do devedor,

administradores da sociedade e terceiros, por atos ilícitos;

11 - outros elementos de prova que possam servir de base para

a propositura da ação penal.

Parágrafo único. A investigação tramitará em autos apartados.
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Art. 30. O Juiz determinará as diligências que julgar

necessárias e instruirá o processo mediante a oitiva dos indiciados e terceiros, a fim

de fundamentar o seu convencimento ou simplesmente remeter os autos para o

juízo criminal, para que este proceda nos termos legais.

Art. 31. O Ministério Público pronunciar-se-á no prazo de 15

(quinze) dias, contados a partir da conclusão da instrução, oferecendo denúncia ou

solicitando o arquivamento da investigação, caso em que se aplica o disposto no

art. 28 do Código de Processo Penal.

Art. 32. Se o Ministério Público não se manifestar no prazo

referido no artigo anterior, o Comitê, o Administrador Judicial ou qualquer credor

habilitado poderá oferecer queixa.

Art. 33. A rejeição da denúncia ou da queixa, considerando-se

o disposto no art. 43, inciso 111 e seu parágrafo único, do Código de Processo Penal,

não impede o exercício da ação penal, quer esta se refira aos mesmos fatos nela

argüidos, quer a fatos distintos.
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Parágrafo único. O recebimento da denúncia ou da queixa não

obsta a recuperação ou a liquidação judicial.

Capítulo V

Do Pedido de Restituição

Art. 34. Na recuperação e na liquidação judicial pode ser'

pedida a restituição de coisa em poder do devedor, devida em virtude de direito real

ou de contrato.

§ 1° A restituição pode ser pedida ainda que o bem já tenha

sido alienado pelo devedor.

§ 2° Na hipótese prevista no parágrafo anterior, quem sofreu

turbação ou esbulho na sua posse ou direitc "lfeito da arrecadação, poderá, se

não preferir fazer uso do direito de restituição, defender os seus bens por meio de

embargos de terceiros, que serão processados na forma estabelecida na lei

processual civil.

Art. 35. Também pode ser reclamada restituição de bens

vendidos a crédito e entregues ao devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao

requerimento de recuperação ou de liquidação judicial, somente na hipótese de não

terem sido alienados pelo devedor.
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Art. 36. Podem, ainda, ser objeto do pedido de restituição

todos os valores pecuniários entregues ao devedor a título de adiantamento de

contrato ou de empréstimo nos 15 (quinze) dias anteriores ao requerimento de

recuperação ou de liquidação judicial.

Art. 37. O pedido de restituição deve ser fundamentado e

descrever a coisa reclamada.

§ 1° O Juiz mandará autuar em separado o requerimento e os

documentos que o instruir e determinará o prazo de 03 (três) dias, para que o

devedor e o Comitê ou o Administrador Judicial apresentem suas defesas.

§ 2° Havendo contestação e deferidas ou não as provas

requeridas, o Juiz designará audiência de instrução e julgamento, que se realizará

com observância do disposto no Código de Processo Civil.

§ 3° Da sentença podem apelar o reclamante, o devedor, o

Comitê ou o Administrador Judicial, e, ainda, qualquer credor, bem como o

Ministério Público.

§ 4° O pedido de restituição suspende a disponibilidade do

bem.

Capítulo VI

Da Classificação dos Créditos

Art. 38. Os créditos derivados das relações de trabalho, as

contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e as indenizações

trabalhistas gozam de preferência sobre os demais créditos.

Art. 39. Os encargos e dívidas do devedor em recuperação ou

liquidação judicial preferem a quaisquer outros, ressalvado o disposto no artigo

anterior.

Parágrafo único. Consideram-se encargos e dívidas do

devedor:

1 - as custas judiciais do processo e das ações em que o

devedor for vencido;

11 - a remuneração devida aos membros do Comitê e ao

Administrador Judicial;

111 - os impostos e contribuições públicas incidentes durante a

recuperação ou liquidação judicial;
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IV - as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos

prahcados no âmbito da recuperação ou da liquidação judicial;

V - os honorários do advogado contratado pelo devedor.

Art. 40. Os créditos tributários preferem a todos .os outros,

independente de sua natureza e tempo da constituiçãO, com exceção dos créditos

referidos nos arts. 38 e 39 desta lei.

Art. 41. A classificação dos crédit?s na recuperação e na

liquidação judicial, ressalvadas as preferências estabelecidas nos artigos

anteriores, obe?ece à seguinte ordem:

I - créditos com direitos reaís de garantia;

11 - créditos com privilégio especial;

111 - créditos com privilégio geral;

iV - créditos quirografários.

§ 1° Têm privilégio especial:

I - os créditos a que o atribuirem as leis civis é comerciais,

s~lvo disposição contrária desta lei;

II - os créditos por aluguel de prédios locados ao devedor;

111 - os créditos a cujos titulares a lei confere o direito de

retenção sobre a coisa dada em garantia.

§ 2° São quirografários os créditos que não estão previstos

nos incisos I, 11 e 111 do caput deste artigo e os saldos dos créditos não cobertos

pelos produtos vinculados ao seu pagamento.

Capítulo VII

Da Verificação dos Créditos

Art. 42. Recebida a r.'.ç1o do. credorea, em 10 (dez) dias o

escrivão publicará, por edital, aviso aoa credore. p.r• •p"untarem a declaração e

justificação dos seus créditos.
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§ 1° As comunicações aos credores poderio Nr. feltal por
carta, informando-se o prazo dentro do qual deverto apresentar as. suas

declaraç6es.

§ 2" Se as despesas com a expedição das comunicaç6es ou

da publicaçlo de edital em jornal de ampla circulação onerarem demasiadamente o

devedor, o escrivlo mandará publicá-las em órglo oficial.

Art. 43. O pedido de habilitação, apresentado em 02 (duas)

vias, conterá:

I - o nome e o prenome do credor, firma ou denomineçto;

11 - domicílio e residência do credor ou da sede da .empr.... e

o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

111 - a importância exata do crédito, sua origem e •

dusificaçAo;

IV - a garantia real prestada pelo devedor, se houver, .e o

rwspedivo instrumento;

v-a especificação do objeto da garantia que e.tlver ne po..e

do credor.

§ 1° O credor de titulo à ordem .preNntar. o originei e •

cópia. que o escrivlo conferirá, devolvendo o origina' com a anotaçto de que foi

apresentado com o pedido de habilitação.

§ 2" O credor é obrigado a conservar o origln.' e apresentj.lo.

se for exigido.

§ 30 As segundas vias das habilitações serlo entregues 80

Comitê ou 80 Administrador Judicial.

Art. 44. O esaivlo fn • relaçAo das habilitaç6es e a

entregará 80 Juiz, 80 Comitê ou ao Admlnl.trador Judlcl.l, e 80 devedor ou NU

representante. em 10 (dez) di••.

f 1° O devedor será intimado p.r. prestar informaç6es,em 05

(cinco) dias, sobre os créditos habilitacms e, em seguida. o Comitê ou o

Administrador Judicial apresentará parecer no mesmo prazo.

§ 2" Se intimado, o devedor nlo poderá invocar a sua

auHncia como motivo de nulidade da verificação.
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§ 3° Quando a informação ou o parecer forem contrdrios à

legitimidade, importância ou classificação, serão havidos como impugnação, para os

efeitos do art. 45 desta lei.

Art. 45. Findo o prazo do artigo 'anterior, as declarações de

crédito poderão ser impugnadas, através de petição fundamentada, que desde logo

indicará as provas que serão produzidas e que será instruída com os documentos a

ela relativos.

§ 1° Têm qualidade para impugnar, todos os credores que

declararam seus créditos e os sócios ou acionistas da empresa devedora.

§ 2° Cada impugnação será autuada em separado, com as 02

(duas) vias da declaração e os documentos a ela relativos, para esse fim

desentranhados dos autos das declarações de crédito.

§ 3° Terão uma só autuação as diversas impugnações ao

mesmo crédito.

§ 4° Para desistir da impugnação, o impugnante deverá pagar

as custas e despesas devidas, inclusive da intimação aos interessados, para que,

se assim o desejarem, prossigam na impugnacão.

Art. 46. Decorridos os prazos fixados no art. 44 desta lei, os

credores poderão contestar a Impugnação, o Mlnlsténo PúbliCO pronunciar-se-á nó

prazo de 05 (cinco) dias e, após, os autos serão conclusos ao Juiz.

Art. 47. O Juiz, no prazo de 10 (dez) dias, julgará os créditos.

Parágrafo único. Se não houver impugnações, o Juiz julgará

de imediato os pedidos de habilitação, homologando o passivo.

Art. 48. Resolvidas as impugnações, o Comitê ou o

Administrador Judicial organizará o quadro geral dos credores admitidos,

mencionando as importâncias dos créditos e a sua classificação, na ordem

estabelecida nesta lei.

§ 1° Os credores particulares de cada um dos sócios solidários

serão incluídos no quadro, em seguida aos credores sociais, na mesma ordem.

§ 2° O quadro, assinado pelo Juiz e pelo Comitê ou pelo

Administrador Judicial, será juntado aos autos da recuperação ou da liquidação

judicial e publicado no órgâo oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data

da sentença que haja ultimado a verificação dos créditos.

Art. 49. Da sentença que versar sobre a verificação do crédito

cabe apelação.
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Art. 50. São revogáveis, em qualquer momento, mediante

requerimento do Comitê, do Administrador Judicial, do Ministério Público ou de

qualquer credor, as decisões relativas à admissão de crédito ou de garantia obtidos

mediante falsidade, dolo, erro essencial ou outro vício.

§ 1° Pendente de julgamento a impugnação, o Juiz pode

determinar a reserva de crédito.

§ 2° Nos casos de exclusão ou redução de crédito, corrí

fundamento no disposto no caput deste artigo, o Juiz ou Tribunal mandará, na

mesma sentença, que o escrivão extraia cópias das peças dos autos, que serão

indicadas, encaminhando-as ao representante do Ministério Público, para os fins

penais.

Art. 51. A habilitação dos credores particulares do sócio

ilimitadamente responsável processar-se-á de acordo com as disposições deste

Capítulo

Título 111

Da Recuperação Judicial da Empresa

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 52. A recuperação judicial é um instrumento destinado a

sanear a situação de crise econômico-financeira do devedor, salvaguardando a

manutenção da fonte produtora da empresa, do emprego de seus trabalhadores, e

os interesses dos credores, viabilizando, dessa forma, a realização de sua função

social.

§ 1° Na demonstração da viabilidade da recuperação, serão

considerados, além de outros,- os seguintes aspectos:

I - importância social e econômica da atividade do devedor no

contexto local, regional ou nacional;

11 - mão-de-obra e tecnologia empregadas;

/lI - volume do passivo.

§ 2° Os planos de recuperação incluirão todo o passivo do

devedor, independentemente da natureza e classificação dos créditos.
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Art. 53. Podem requerer a recuperação as pessoas jurídicas e

físicas compreendidas no art. 1° desta lei, que exerçam regularmente as suas

atividades há mais de 02 (dois) anos.

Art. 54. Não pode requerer a recuperação judicial o devedor

que:

I - nos 05 (cinco) anos anteriores teve a liquidação judicial

decretada;

11 - faltou com o cumprimento dos planos de recuperação

econômico-financeira, qualquer que seja o tempo decorrido;

111 - foi condenado por sentença transitada em julgado por ter

cometido crime nos processos de recuperação ou liquidação judicial, ou ainda por

ter praticado furto, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, crime de

concorrência desleal ou contra a economia popular.

Art. 55. Na petição da recuperação Judicial, o devedor

oferecerá a todos os seus credores o pagamento mínimo de seu passivo na

proporção de:

I - 60% (sessenta por cento), quando o prazo for de 01 (um)

ano;

II - 80% (oitenta por cento), quando o prazo for de 02 (dois)

anos, em duas prestações iguais e anuais de 40% (quarenta por cento) cada uma;

111 - 100% (cem por cento), quando o prazo for de 03 (três)

anos, sendo as 02 (duas) primeiras parcelas anuais de 33% (trinta e três por cento)

e a última de 34% (trinta e quatro por cento).

§ 1° Em casos especiais, o Comitê poderá propor ao Juiz

competente o pagamento do passivo em 05 (cinco) prestações anuais e sucessivas,

na proporção de 20~0'(vinte por cento) a cada ano.

§ 2° O Juiz poderá conceder a prorrogação do pagamento dos

créditos tributários, respeitado o prazo máximo definido em lei complementar.

§ 3° Na recuperação, sobre o valor nominal de cada

prestação, incidirão juros simples de até 6% (seis por cento) ao ano, a critério do

Juiz, a partir do vencimento da obrigação, compreendendo todos os créditos,

inclusive os tributários, e a atualização dos débitos pela Unidade Fiscal de

Referência (UFIR) ou pelo índice oficial que vier substituir-lhe, quando houver

previsão contratual de atualização monetária da divida.
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Art. 56. Os créditos de natureza trabalhista de que trata o Ç1rt.

38 desta lei não integrarão os planos de recuperação, devendo ser regularizados de

imediato, atendendo às disponibilidades financeiras do devedor.

Parágrafo único. Se os recursos disponíveis não forem

suficientes para total quitação dos créditos trabalhistas, o saldo remanescente será

elencado em primeiro lugar no plano de recuperação.

Art. 57. Constituem meios de recuperação judicial da empresa,

dentre outros:

I - concessão de prazos e condições especiais para

pdgamento das obrigações vencidas, até o limite de 03 (três) anos, prorrogáveis por

mais 02 (dois), de acordo com o art. 55 desta lei;

11 - transformação, incorporação, fusão ou cessão de quotas

ou ações da sociedade;

111 - alteração ou substituição do bloco de controle;

IV - substituição total ou parcial dos administradores;

V - aumento do capital social;

VI - arrendamento;

VII - aumento da carga horária dos trabalhadores, sem

remuneração complementar, ou redução temporária de seus salários, desde que

haja concordãncia expressa, mediante aprovação de 2/3 (dois terços) dos

empregados;

VIII - dação em pagamento;

IX - constituição de sociedade de credores;

X - venda parcial dos bens.

Art. 58. A recuperação também poderá ser requerida:

I - pelo devedor;

11 - pelo cõnjuge sobrevivente, pelos herdeiros do devedor ou

pelo inventariante;
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111 - pelo sócio, ainda que comanditário, exibindo o contrato

social, e pelo acionista com direito a voto da sociedade por ações, apresentando as

suas ações.

Art. 59. O pedido de recuperação' será instruído com:

I - a exposição das causas concretas da sittlação patrimonial

do devedor e das razões do pedido;

11 - o balanço patrimonial, constando o ativo e o passivo, com a

indicação e a avaliação aproximada de todos os bens, salvo as dívidas ativas

prescritas;

111 - a relação nominal, em 02 (duas) vias, dos credores

comerciais e' civis, com a indicação do domicílio e a residência de cada um, a

natureza e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos

respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação

pendente;

IV - a relação dos empregados, com o respectivo

enquadramento sindical, os salários, indenizações e outras parcelas salariais

devidas e o correspondente mês de competência, e a discriminação dos encargos

decorrentes das relações de trabalho igualmente pendentes de pagamento;

V - o contrato social, ou, não havendo tal contrato, a indicação

de todos os sócios, suas qualificações e domicílios, ou o estatuto em vigor, quando

,se tratar de sociedade anônima;

VI - os livros de escrituração ou as fichas, ou, ainda, relatórioS

similares extraídos de arquivos eletrônicos, que permanecerão em Cartório pelo

tempo necessário à análise, conferência e certificação da data do último

lançamento, e que serão devolvidos ao devedor, se deferida a recuperação;

VII - o plano de solução do passivo e o respectivo resumo,

com a estimativa do prazo necessário para o seu cumprimento, que,

preferencialmente, não poderá exceder a 03 (três) anos;

VIII - a declaração dos administradores do devedor ou, pelo

menos, de 02 (dois) deles, de que a lista nominativa prevista no inciso 111 deste

artigo não omite declaração que dela devia constar, nem contém declaração falsa

ou diversa da que devia ser escrita e de que as demais informações que instruem o

pedido de recuperação são verdadeiras.

Parágrafo único. No mesmo ato, o devedor depositará a

quantia necessária para as custas e despesas gerais do processo, tais como
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citações, notificações, editais e custos relacionados com a atividade do perito.

Sexta-feira 3 00259

Art. 60. Cumpridas as formalidades do artigo anterior, o

escrivão fará, imediatamente, os autos conclusos ao Juiz, que prolatará despacho

ordenando o processamento do pedido de recuperação e:

I - marcará o prazo de 20 (vinte) dias para os credores
habilitarem seus créditos, nos termos do art. 43 desta lei;

11 - nomeará o Comitê, acatando a indicação dos membros

feita na forma do art. 62 desta lei;

111 - ordenará a suspensão de todas as ações e execuções

contra o devedor, excetuadas as ações previstas no art. 9°, parágrafo único, desta

lei;

IV - fixará o prazo de 60 (sessenta) dias, no mrnimo, ou 120

(cento e vinte) dias, no máximo, para que o Comitê, com o auxílio de técnicos, se

necessário, elabore:

a) um laudo técnico analisando detalhadamente os aspectos

de natureza contábil e administrativa dos negócios do devedor;

b) um plano de recuperação econômico-financeira do devedor,

que substituirá àquele outro, disposto no art. 66, IV, desta lei, na hipótese daquele

ser recusado por mostrar-se inexeqüível.

§ 1° Se o pedido não estiver formulado nos termos da lei, o

Juiz concederá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para ser emendado, sob pena

de indeferimento do pedido.

§ 2° O Juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no

órgão oficial, para fins do art. 67, § 2°, desta lei, que conterá:

a) o resumo do pedido do devedor;

b) a íntegra do despacho deferindo o processamento da

recuperação;

c) a relação de todos os credores incluídos na lista referida no

art. 59, 111.

Art. 61. Cumpridas as formalidades previstas no inciso IV do

artigo anterior, o escrivão fará, imediatamente, os autos conclusos ao Juiz, que com

base no laudo técnico e no plano de recuperação apresentados pelo Comitê,

prolatará sentença decretando a recuperação judicial do devedor.
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Parágrafo único. Verificada a total impossibilidade de se

prosseguir na recuperação econômico-financeira do devedor, o Juiz decretará então

sua liquidação judicial.

Art. 62. Os credores e os empregados serão notificados pelo

presidente do Comitê, para, em data, hora e local, comparecerem, separadamente,

às Assembléias que elegerão os representantes de cada um que serão indicados

para compor o Comitê de Recuperação da Empresa, ou indicarão outra forma de

representação pretendida, registrando-se em atas as deliberações.

§ 1° O Comitê será composto pelo Administrador Judicial, que o

presidirá, e pelos representantes dos empregados, dos credores e do devedor.

§ 2° Não havendo consenso nas Assembléias para indicação

dos representantes dos credores e dos empregados, o Juiz, no prazo de 10 (dias),

contados da decisão a que se refere o art. 60 desta lei, com base na relação dos

empregados e credores, nomeará seus representantes para o Comitê.

§ 3° Havendo recusa de quaisquer dos nomeados, que deverá

ser fundamentada, o Juiz determinará, de imediato, a sua substituição.

Art. 63. A liquidação judicial poderá ser decretada, por

sentença, em qualquer momento do processo de recuperação, quando:

I - o devedor a requerer;

11 o Comitê, ou quem o substituir, ou qualquer credor,

apontar a inviabilidade econômico-financeira do devedor;

111 - não for executado com êxito o plano de recuperação

econômica e financeira e de solução do passivo;

IV - ficar evidenciada a existência de qualquer dos

impedimentos enumerados no art. 54 desta lei;

V - ficar provada:

a) a existência de fraude ou dolo;

b) a inexatidão de quaisquer dos documentos e informações

enumerados no art. 59 desta lei;

§ 1° Na hipótese de decretação da liquidação judicial no curso

do processo de recuperação, observar-se-á o disposto no art. 78 desta lei.
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§ 2° Da decisão do Juiz cabe recurso de Agravo de

Instrumento.

Art. 64. O pedido de recuperação judicial não resolve os

contratos bilaterais, que continuam sujeitos às normas do direito comum.

Art. 65. Durante o processo de recuperação judicial, o devedor

conservará a administração de seus bens e continuará com seu negócio, sob

fiscalização do Comitê, salvo quando o perito apontá-lo como responsável por ilícito

civil ou penal e existir prova fundamentada.

Parágrafo único. Não poderá o devedor, entretanto, alienar

imóveis ou constituir garantias reais, salvo evidente utilidade, reconhecida pelo Juiz,

depois de ouvido o Comitê.

Art. 66. Compete ao Comitê:

1- fiscalizar a administração do devedor no decorrer do

processo de recuperação, apresentando, mensalmente, até o quinto dia útil do mês

subseqüente, relatório circunstanciado da situação do devedor;

11 - averiguar e estudar quaisquer reclamações dos

interessados e emitir parecer sobre as mesmas;

111 - verificar se o devedor praticou atos suscetíveis de

revogação;

IV - opinar sobre o plano de recuperação apresentado pelo

devedor, apontando a correspondência entre o ativo e o passivo e a probabilidade

que tem o devedor de obter a recuperação.

§ 1° Constatada a ocorrência de ilícitos civis ou penais na

administração do devedor, este ou seus representantes poderão ser afastados,

hipótese em que o Juiz poderá incumbir ao Comitê a realização de todas as

atribuições inerentes à gerência da empresa.

§ 2° As deliberações do Comitê, tomadas pela decisão da

maioria, serão consignadas em livro de atas próprio, autenticado pelo Juízo da

recuperação, que ficará à disposição dos credores e do devedor.

§ 3° Se houver empate nas deliberações do Comitê, caberá ao

Juiz tomar a decisão final.

Art. 67. Os créditos arrolados pelo devedor e não impugnados

se consideram incluídos no Quadro Geral de Credores, independentemente de

declaração e verificação no valor indicado pelo devedor que tenha escrituração

contábil.
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§ 1° Nos casos de devedor que não tenha registro contábil de

suas atividades econômicas, o Juiz fixará prazo para que os credores apresentem

as declarações de crédito nos termos do art. 59, 111, desta lei.

§ 2° Dentro de 20 (vinte) dias, contados da publicação do

edital a que se refere o art. 60, § 2°, desta lei, o Comitê, o Ministério Público, os

credores e os sócios do devedor podem impugnar o crédito constante da lista de

credores mencionada no art. 59, 111 desta lei.

§ 3° Autuada em separado, a impugnação de que trata o

parágrafo anterior será processada, no que couber, nos termos do art. 68 desta lei.

§ 4° A verificação dos créditos omitidos pelo devedor será

feita com observância do disposto no Título IV, Capitulo VI, desta lei.

§ 5° O Quadro Geral de Credores será elaborado pelo Comitê

e homologado pejo Juiz, com base na lista prevista no art. 59, 111, desta lei e nas

sentenças proferidas em impugnação de créditos ou em declarações

tempestivamente oferecidas.

§ 6° Não havendo declaração tempestiva ou impugnação, o

Juiz homologará a lista mencionada no art. 59, 111, desta lei e determinará sua

publicação, como Quadro Geral.

Art. 68. Entregue o plano de solução do passivo previsto no

art. 59, VII, desta lei e publicado o Quadro Geral de Credores, o escrivão fará

publicar, no órgão oficial, aviso aos credores de que durante 05 (cinco) dias

poderão opor embargos ao pedido de recuperação econômico-financeira.

Parágrafo único. São fundamentos dos embargos ao pedido

de recuperação a inexatidão do plano de solução do passivo, que facilite a

concessão de recuperação: ou qualquer ato de fraude ou má-fé que influa no

processo da recuperação

Art. 69. Findo o prazo do artigo anterior, os autos serão

conclusos ao Juiz, que, em 05 (cinco) dias, proferirá despacho, deferindo as provas

que entender e designando, para julgamento dos embargos, audiência a ser

realizada dentro dos 10 (dez) dias seguintes.

Parágrafo único. A audiência de julgamento dos embargos

será realizada nos termos do Código de Processo Civil.

Art. 70. Da sentença que conceder ou não a recuperação, os

embargantes, o Ministério Público ou o devedor podem interpor apelação.

Art. 71. Com exceção dos créditos trabalhistas, a recuperação
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obriga todos os credores anteriores à decretação, admitidos ou não ao passivo, que

conservem seu direito contra os coobrigados, fiadores do devedor e obrigados de

regresso.

Art. 72. O titular da empresa em recuperação ou seus

administradores ou as pessoas legitimadas, mencionadas no art. 77 desta lei,

poderão requerer a destituição do Comitê, ou de quaisquer de seus membros,

quando provar que estes estão faltando ao cumprimento dos seus deveres.

Parágrafo único. Ouvido o requerido, que para tanto será

intimado, o Juiz proferirá decisão.

Art. 73. Executados integralmente os planos de recuperação

econômica e financeira e de pagamento do passivo da empresa, o devedor deve

requerer a declaração da extinção de suas obrigações e do processo de.

recuperação judicial.

§ 1° O Juiz mandará publicar edital para conhecimento dos

credores sujeitos à recuperação judicial, que poderão oferecer impugnação.

§ 2° Ouvido o devedor, que para tanto será intimado, o Juiz

proferirá decisão.

§ 3° A sentença que julgar extintas as obrigações do devedor

declarará também a extinção das responsabilidades dos avais, fianças ou quaisquer

outras espécies de garantias pessoais que recaiam sobre os créditos já pagos

durante a recuperação judicial.

§ 4° Da sentença que homologar a extinção das obrigações e

do processo de recuperação judicial, publicada por edital, cabe apelação, sem efeito

suspensivo.

Titulo IV

Da Liquidação Judicial do Devedor

Capitulo I

Da Caracterização do Estado de Crise Econômico-Financeira e

Da Decretação

Art. 74. Considera-se em estado de crise econômico-financeira

o devedor qúe, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação

líquida.
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Art. 75. Torna-se líquida, legitimando a liquidação judicial, a

obrigação provada por conta extraída dos livros comerciais ou similares e verificada,

judicialmente, nas seguintes condições:

I - a verificação será requerida pelo credor ao Juiz competente

para decretar a liquidação do devedor 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 domiciliados em comarca diversa;

11 - a recusa de exibição ou a irregularidade dos livros provam

contra o devedor, salvo a sua destruição ou perda em virtude. de força maior.

§ 1° Os peritos apresentarão o laudo dentro de 3 (três) dias e,

julgado por sentença o exame, os respectivos autos serão entregues ao requerente,

independentemente de traslado, não cabendo dessa sente!::'2.a.recurso algum.

§ 2° As contas assim verificadas consideram-se vencidas

desde a data da sentença que julgou o exame.

§ 3° Para os efeitos desta Lei, considera-se obrigação líquida,

legitimando o pedido de liquidação judicial, a constante dos títulos executivos

extrajudiciais mencionados no art. 15 da Lei nO 5.474, de 18 de julho de 1968,

observado o disposto no art. 77, § 1°, desta Lei.

Art. 76. Caracteriza-se, também, o estado de crise

econ(lmico-financeira do devedor quando este:

I - cessa, em caráter geral, o cumprimento de suas obrigações,

ou reconhece judicial ou extrajudicialmente a impossibilidade de satisfazê-Ias;

11 - apresenta o balanço patrimonial do último exercício ou

qualquer outro posterior e demonstra que o ativo realizável é inferior ao passivo

exigível;

111 - procede à liquidação desordenada de seus ativos, ou

lança mão de meios ruinosos ou fraudulentos para realizar pagamentos;

IV - realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o fito

de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de

parte ou da totalidade do seu ativo a terceiros, credores ou não;

V - transfere, ou tenta transferir, a terceiro o seu

estabelecimento sem o consentimento de todos os credores, salvo se ficar com

bens suficientes para solver o seu passivo;

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;
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VII - ausenta-se sem deixar representante para administrar o

negocIo, habilitado com recursos suficientes para pagar os credores, abandona o

estabelecimento, oculta-se ou tenta ocultar-se, deixando furtivamente o seu

domicílio.

§ 1° Na hipótese de liquidação judicial da pessoa física que

exerce atividade econômica em nome próprio e de forma organizada não será

observada a exigência prevista no inciso 11 deste artigo.

§ 2° Consideram-se praticados pelo devedor os atos referidos

neste artigo praticados por seus diretores, gerentes ou procuradores

Art. 77. Têm legitimidade para requerer a liquidação judicial do

devedor:

,- o próprio devedor, que cessa os pagamentos ou

reconhece, judicial ou extrajudicialmente, a impossibilidade de cumprir suas

obrigações;

11 - qualquer credor, detentor de titulos de obrigação liquida,

vencida ou vincenda, que provar, mediante procedimento previsto no art. 75 desta

Lei, a ocorrência de qualquer uma das hipóteses do artigo anterior;

11 - os empregados, diretamente ou mediante deliberação em

assembléia, por decisão aprovada por 2/3 (dois terços) deles, representando a

média do trimestre anterior, quando o pagamento dos salários estiver vencido há

mais de 60 (sessenta) dias;

111 - o credor que não tiver domicílio no Brasil, se prestar

caução às custas e ao pagamento da indenização de que trata o art. 82 desta Lei.

§ 1° O pedido de liquidação formulado por credores será

instruído com os titulos de seus créditos, cujo valor individual deverá ser superior a

5_000 UFIR (cinco mil unidades fiscais de referência) e as certidões comprobatórias

de, pelo menos, três protestos por falta de pagamento feitos por credores distintos

contra o devedor e ocorridos no período de 30 (trinta) dias anteriores à data do

pedido.

§ 2° O pedido de liquidação judicial feito pelo próprio devedor,

se esta não tiver ocorrido mediante conversão da recuperação, deverá ser instruído

com os documentos e informações relacionados no art. 59 desta lei.

§ 3° Os títulos não sujeitos a protesto obrigatório devem ser

protestados para instruir o pedido de liquidação judicial.
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Art. 78. No pedido de liquidação judicial, desde que não seja

feito pelo próprio devedor, este será citado para, dentro de 05 ( cinco) dias,

apresentar defesa, sob pena de revelia.

Art. 79 A sentença que decretar a liquidação judicial:

I - conterá a síntese do pedido e a identificação do devedor,
bem como os nomes dos sócios solidários e os seus domicílios; os nomes dos que
forem, a esse tempo, diretores ou gerentes das sociedades por ações ou por cotas
de responsabilidade limitada;

11 - indicará a hora da declaração da liquidação judicial,
entendendo-se, em caso de omissão, que se deu ao meio-dia;

111 - fixará o termo legal da liquidação judicial;

IV - marcará o prazo de 20 (vinte) dias para os credores
habilitarem seus créditos, nos termos do art. 43 desta lei;

V - ordenará a suspensão de todas as ações e execuções
contra o devedor, excetuadas as ações previstas no art. 9°, parágrafo único, desta

lei;

VI - proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou
oneração de bens do devedor, dos administradores da empresa, do sócio
ilimitadamente responsável e, ainda, dos sócios majoritários e acionistas
controladores das sociedades anônimas, salvo autorização judicial;

VII - mandará publicar edital no órgão oficial, o qual também
será afixado no estabelecimento e mantido em Cartório à disposição dos
interessados, em que conste a integra da decisão e a lista de todos os credores;

VIII determinará as diligências' necessanas para
salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a pnsao
preventiva do devedor ou dos representantes da empresa em estado de
insolvabilidade, quando requerida com fundamento em provas que demonstrem a
prática de crime definido em lei;

IX - ordenará à Junta Comercial ou ao Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, para que procedam à anotação da recuperação ou da liquidação
judicial no registro da firma individual ou da pessoa jurídica, na matrícula ou no
arquivamento;

X - nomeará o Administrador Judicial conforme o disposto no

art. 113 e seguintes desta lei;

XI determinará outras providências e diligências

convenientes ao interesse da massa;

XII - nomeará os membros do Comitê, que terá função

fiscalizadora dos atos do Administrador Judicial, e suas atribuições obedecerão, no

que couber, aos termos do art. 66 desta lei.

Art. 80. O resumo da sentença déclaratória da liquidação

judicial será, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, depois do recebimento dos autos

em cartório:
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I _afixado à porta do estabelecimento do devedor e publicado

em órgão oficial por edital;

11 - remetido, pelo escnvao, por protocolo ou sob registro

postal, com recibo de volta, ao representante do Ministério Público e à Junta

Comercial da respectiva comarca.

Art. 81. Da sentença que declarar ou não a liquidação judicial,

pode o devedor, ou credor ou terceiro prejudicado, interpor apelação.

Parágrafo único. Pendente o recurso, o Administrador Judicial

não pode vender os bens da massa, salvo se forem perecíveis.

Art. 82. Quem por dolo ou culpa requerer a liquidação judicial

de outrem, será condenado, na sentença que denegar a liquidação, em primeira ou

segunda instância, a indenizar ao devedor, liquidando-se na execução da sentença

as perdas e danos.

Art. 83. Os atos de administração extraordinária praticados

pelo Comitê durante o processo de recuperação judicial e os de disposição

autorizados pelo Juiz não são revogáveis ao se processar a liquidação judicial.

Art. 84. Considerar-se-ão habilitados os créditos

remanescentes da recuperação, nos termos dos relatórios apresentados pelo

Comitê.

Art. 85. A sentença que decreta a liquidação judicial da

sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a destes, que

ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade em

liquidação, e, por isso, deverão também ser citados para apresentarem defesa, se

assim o desejarem.

§ 10 O disposto no caput deste artigo aplica-se ao sócio que

tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade, há

menos de 02 (dois) anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da

alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da declaração

da liquidação judicial; as obrigações sociais existentes ao tempo da retirada, salvo

se os credores tiverem consentido expressamente na retirada, feito novação, ou

continuado a negociar com a sociedade, sob a mesma ou nova firma.

§ 20 Os sócios com responsabilidade ilimitada poderão exercer

o direito de defesa que esta lei assegura à sociedade devedora, no mesmo prazo no

qual aquela poderá se defender, independente de chamamento, .cujo ter,mo inicial

fluirá da publicação da sentença que decreta a liquidação judicial.
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§ 3° Da decisão cabe apelação.

Art. 86. A responsabilidade solidária dos administradores da

sociedade por ações e a dos gerentes da sociedade por quotas de responsabilidade

limitada, estabelecidas nas respectivas leis, e a dos sócios comanditários e do sócio

oculto,. previstas no Código Comercial, serão apuradas no próprio Juízo da

liquidação judicial, independentemente da realização do ativo e da prova da sua

insuficiência para cobrir o passivo.

§ 1° A petição inicial, instruída com os documentos

pertinentes, mencionará os fatos e indicará as provas, inclusive rol de testemunhas,

que serão produzidas na instrução.

§ 2° O réu será citado para comparecer à audiência de

instrução e julgamento, para apresentar defesa e produzir prova.

§ 3° O autor será intimado da designação da audiência, para

comparecer pessoalmente ou por intermédio de seu procurador.

§ 4° Encerrada a instrução, o Juiz proferirá decisão.

Art. 87. A recuperação econômico-financeira poderá ser

proposta, também, durante o processo de liquidação judicial, se ficar evidenciada a

possibilidade de o devedor superar as causas e circunstãncias que determinaram o

pedido de liquidação judicial.

§ 1°A proposta da recuperação econômico-financeira deve ser

apresentada até 05 (cinco) dias após a apresentação do relatório do Administrador

Judicial e da publicação do Quadro Geral de Credores; caso contrário,

observar-se-á o disposto no art. 122 desta lei.

§ 2° Deferida a recuperação econômico-financeira, esta será

processada de acordo com o art. 55 e seguintes desta lei, obedecendo, entretanto,

aos seguintes prazos:

I : O pagamento à vista será realizado com a redução de 50%

(cinqüenta por cento) sobre o valor devido;

11 - O pagamento realizado em 02 (dois) anos, prazo máximo

neste caso, será realizado com redução de 30% (trinta por cento) sobre o valor

devido e será feito em 02 (duas) parcelas anuais de 35% (trinta e cinco por cento)

cada.
Capítulo 11

Da Arrecadação e Custódia dos Bens

Art. 88. Imediatamente após a assinatura do compromisso, o

Administrador Judicial e o Ministério Público, efetuarão a arrecadação dos bens e
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documentos do devedor e do sócio ilimitadamente responsável, onde quer que se

encontrem.

§ 1° Se o Administrador não tiver assumido as funções, o Juiz

designará depositário, que iniciará a arrecadação.

§ 2° Decretada a liquidação judicial, não sendo possível

proceder à arrecadação ou concluí-Ia no dia em que teve início, serão lacrados a

sede do estabelecimento e os bens do devedor.

§ 3° Os bens que não se encontrarem no foro da recuperação

ou da liquidação judicial serão arrecadados mediante carta precatória.

§ 4° O devedor e o sócio ilimitadamente responsável serão

obrigados a indicar ao Administrador Judicial e ao Ministério Público os bens

sujeitos à arrecadação.

Art. 89. O Administrador Judicial avisará o devedor ou

administradores da sociedade em liquidação, com antecedência de 24 (vinte e

quatro) .'loras, que procederá ao inventário e à avaliação dos bens, podendo ser

assistido por um ou mais avaliadores.

Art. 90. O inventário será assinado pelo Administrador

Judicial e, se estiverem presentes, pelo devedor ou administradores da sociedade

em liquidação e pelo Ministério Público.

Art. 91. Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos a grave

desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa, poderão

ser vendidos antecipadamente, mediante autorização judicial.

Parágrafo único. O devedor será intimado, na liquidação, para

se manifestar sobre a proposta do Administrador Judicial e o Juiz decidirá em 72

(setenta e duas) horas.

Art. 92. O Administrador Judicial poderá dar em locação ou
contratar bens do devedor, com o objetivo de produzir renda para a massa.

111Capítulo

Parágrafo único. A locação ou a contratação não atribuem

direito de preferência na compra, nem podem importar em disposição total ou

parcial dos bens, ou terem duração superior ao tempo necessário para a alienação

do respectivo objeto.

Dos Efeitos da Decretação da Liquidação Judicial

Art. 93. A decretação da liquidação sujeita todos os credores,

que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do devedor e do sócio

ilimitadamente responsável na forma que esta lei prescrever.
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Parágrafo único. Nenhuma ação ou execução individual pode

ser proposta ou ter prosseguimento sobre os bens compreendidos na liquidação

judicial.

Art. 94. A decretação da liquidação judicial, além de outros

efeitos:

I - produz o vencimento antecipado dos débitos pecuniários do

devedor e do sócio ilimitadamente responsável;

11 - suspende o exercício do direito de retenção sobre os bens

sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao Administrador Judicial;

111 - cancela o exercício do direito de retirada ou de

recebimento do valor de suas quotas ou ações, por parte dos sócios da sociedade

em liquidação;

IV - implica a dissolução da sociedade em conta de

participação, sendo decretada a liquidação do sócio ostensivo; .

V - suspende as ações e execuções individuais dos credores

contra o devedor e sócios de responsabilidade ilimitada;

VI - suspende o curso da prescrição das ações dos credores.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso V deste artigo,

os demais sócios não poderão exercer qualquer direito sobre os bens do fundo

social, antes do pagamento integral dos credores da sociedade e das despesas de

processo.

Art. 95. O devedor em processo de liquidação judicial não

pagará juros a seus credores.

Parágrafo único. Ao credor hipotecário será assegurada a

remuneração de taxa de juros de até 12% (doze por cento) ao ano, se o produto da

alienação do bem hipotecado comportar o pagamento dessa parcela de juros.

Art. 96. Na liquidação judicial do espólio, suspende-se o

processo de inventário e o Administrador Judicial substitui o inventariante na

administração dos bens da herança.

Art. 97. Os contratos bilaterais não se resolvem pela

liquidação judicial, observadas as seguintes regras:

I - se a prestação a cargo do devedor estiver totalmente

cumprida, o outro contratante é obrigado a satisfazer a sua;
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11 - se a prestação a cargo do contratante que não se encontra

em liquidação estiver integralmente cumprida, este deverá declarar o crédito

correspondente à prestação que o devedor lhe faltou;

111 - se existirem prestações reciprocas pendentes de

cumprimento, o credor que não se encontra em liquidação tem o direito de pleitear a

resolução do contrato com indenização.

§ 1° Na hipótese de liquidação do devedor que não cumpriu

sua parte na construção de bem imóvel com finalidade residencial ou comercial, o

Juiz poderá, mediante requerimento dos credores deste empreendimento

imobiliário, permitir que estes credores prossigam na gestão do empreendimento até

sua conclusão, ou determinará que declarem seus créditos, na forma do inciso 11

deste artigo.

§ 2° Havendo o Juiz determinado que os credores prossigam

na gestão do empreendimento imobiliário, deverá proferir despacho designando

data, hora e local para realização de assembléia destes credores, com a presença

do Administrador Judicial, que assumirá, conjuntamente com um representante

eleito por estes credores, a gestão do empreendimento, respeitando os

procedimentos desta lei

§ 3° Na hipótese prevista no inciso 111 do caput deste artigo, o

contratante que não se encontra em liquidação deverá promover a resolução do

contrato, em 30 (trinta) dias, contados da publicação da sentença que decreta a

liquidação.

§4° O Administrador Judicial poderá pleitear o cumprimento do

contrato, ficando a cargo da massa devedora o pagamento da prestação pela qual

está obrigada, caso em que requererá autorização ao Juiz, e comunicará ·sua

intenção ao contratante que não se encontra em liquidação, no prazo de 30 (trinta)

dias, contados do recebimento da notificação.

§ 5° Deixando a parte que não está em liquidação de optar

pelo cumprimento do contrato, a opção passará para o Administrador Judicial, que,

autorizado pelo Juiz, poderá exercê-Ia nos 15 (quinze) dias subseqüentes ao

vencimento do prazo estabelecido no § 3° deste artigo.

Art. 98. As obrigações a prazo vencem na data da sentença

que decreta a liquidação judicial.

Art. 99. Os contratos preliminares e os contratos que não se

revestem de forma especial determinada em lei são inexigíveis na liquidação

judicial. salvo se puderem ser cumpridos e se o Juiz autorizar o cumprimento_

Sexta-feira] 00271



00272 Sexta·feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

§ 1° A execução deve ser requerida pelo Administrador.,

Judicial ou pela parte, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da

sentença que decreta a liquidação.

§ 2° O disposto no capuf deste artigo não se aplica aos

contratos de promessa de compra e venda e às promessas de cessão que tenham

eficácia real.

Art. 100. A liquidação judicial resolve os contratos em que o

credor não é obrigado a aceitar a prestação por um terceiro, indicado pelo

Administrador Judicial, quando tiver interesse em que seja realizada pessoalmente

pelo devedor, bem como os contratos de execução continuada, de mandato, de

conta corrente bancária, de agenciamento, de concessão e de distribuição.

Art. 101. O sócio ilimitadamente responsável ao qual a

liquidação judicial se estende não poderá exigir nenhuma prestação que lhe deva a

sociedade em liquidação.
Art. 102. As debêntures emitidas pela sociedade em liquidação

são incluídas na liquidação pelo valor nominal, deduzidas as amortizações ou

reembolsos.

Art. 103. Nas operações a termo, a liquidação de uma das

partes, antes do vencimento do contrato, confere à outra parte o direito de

apresentar a declaração de crédito pela diferença a seu favor, existente na data da

sentença que decretou a liquidação judicial.

Parágrafo único. Se a diferença for a favor' da massa, a outra

parte tem o direito de optar pelo pagamento da prestação, segundo o valor desse

dia ou do dia do vencimento, devendo a opção ser exercida no prazo de 30 (trinta)

dias, contados da publicação da sentença.

Art. 104. A liquidação judicial do locador não resolve o

contrato de locação e, na liquidação do locatário, o Administrador Judicial pode, á
qualquer tempo, denunciar o contrato, indenizando o locador, mediante arbitramento

pelo Juiz, se houver recusa do locatário em aceitá-Ia.

Art. 105. Se o contrato de compra e venda não estiver

cumprido, ou se ambas as partes o tiverem cumprido parcialmente, na data da

decretação da liquidação judicial do comprador o vendedor tem o direito de executar

a sua prestação e apresentar a declaração e justificação do crédito relativo ao

preço.

§ 1° Se o vendedor não exercer o direito a que se refere o

capuf deste artigo, a execução do contrato fica suspensa, até que o Administrador

Judicial,. autorizado pelo Juiz, declare se o cumprirá ou não.. -

§ 2° O vendedor pode interpelar o Administrador Judicial, para

que este emita a declaração dentro de 05 (cinco) dias.
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§ 3° Se a declaração for negativa, resolve-se o contrato e o

vendedor pode habilitar-se na liquidação judicial do comprador.

§ 4° No caso de liquidação judicial do vendedor, não se

resolve o contrato se tiver ocorrido a tradição da coisa e, se esta não ocorreu, cabe

ao Administrador Judicial escolher entre o cumprimento e a resolução do contrato.

§ 5° Resolvido o contrato, o comprador poderá habilitar-se na

liquidação judicial do vendedor, sem direito a indenização.

Art. 106. No caso de liquidação judicial do comprador, se o

preço tiver que ser pago a termo ou em prestações, o Administrador Judicial, com

autorização do Juiz, pode executar o contrato.

§ 1° O vendedor tem o direito de exigir caução ou garantia,

salvo se o Administrador Judicial pagar imediatamente o preço, com desconto dos

juros legais.

§ 2° Na venda em prestações, com reserva de domínio, a

liquidação judicial do vendedor não resolve o contrato.

Art. 107. A decretação da liquidação judicial produz a

inaplicabilidade da cláusula compromissária, pactuada com o devedor, salvo se

antes de proferida a sentença se tenha instituido o Juizo arbitral.

Parágrafo único. O Juiz pode autorizar o Administrador

Judicial, em casos especiais, a pactuar a cláusula compromissária ou concordar

com a celebração do compromisso.

Art. 108. Nas relações patrimoniais não reguladas

expressamente nesta lei, o Juiz decidirá por analogia, atendendo à unidade e

universalidade do concurso e á igualdade de tratamento dos credores.

Art. 109. O credor que, antes da decretação da liquidação

judicial, houver recebido de um coobrigado solidário em relação ao devedor ou de

um fiador parte de seu crédito tem direito de concorrer à liquidação desse ou dos

demais devedores para exigir a parcela restante.

§ 1° Na hipótese prevista no caput deste artigo, o credor não

poderá exigir a parcela restante dos demais coobrigados se o devedor principal já

tiver tido suas obrigações extintas por sentença, na forma do art. 136, § 3°, desta

lei.

§ 2° O coobrigado com direito de regresso contra o devedor

em liquidação judicial concorre na sua liquidação pela totalidade da importância

paga
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§ 3° O credor tem direito a que se lhe destine a quotã

correspondente ao coobrigado que pagou antes da liquidação judicial.

§ 4° O credor tem o direito de exigir a reserva da quota

correspondente ao coobrigado até o limite do que lhe é devido. :

Art. 110. O credor de vários coobrigados solidários, cujas

liquidações judiciais sejam decretadas, tem o direito de concorrer, em cada uma

delas, pela totalidade do seu crédito, até recebê-lo por inteiro.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se

aplica na hipótese de um dos devedores já ter tido suas obrigações extintas por

sentença, na forma do art. 136, § 3°, desta lei.

Art. 111. Não existe regresso entre as massas dos

coobrigados solidários pelos rateios distribuídos ao credor comum, salvo quando o

total dos pagamento excede o valor do crédito.

§ 1° O credor é obrigado a restituir o excesso. á massa

garantida pelas demais ou àquela que efetuou o último pagamento, e esta fará a

divisão proporcional ao desembolso de cada uma e ao respectivo débito.

§ 2° No caso de culpa ou dolo, o excesso será devolvido em

dobro, devidamente atualizado.

Art. 112. Os coobrigados solventes e os garantes do devedor

ou do sócio ilimitadamente responsável a que se estende a liquidação judicial

podem apresentar a declaração do crédito correspondente às quantias pagas' ou

devidas, se o credor não fizer a sua no prazo fixado em sentença.

Parágrafo único. A admissão se dá com reserva, enquanto

pendente a condição, depositando-se os rateios que couberem ao credor

Capítulo IV

Do Administrador Judicial na Liquidação Judicial

Art. 113. Ao Administrador Judicial compete, sob a fis::alização

do Comitê, administrar os bens compreendidos na liquidação judicial, e exercer as

funções que não estejam expressamente atribuídas a outros órgãos da liquidação

judicia!.

Parágrafo único. Além de outros deveres que a presente lei

lhe impOe, compete, ainda, ao Administrador Judicial:
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I - fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos

credores interessados sobre a liquidação judicial e a administração da massa, e dar

extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de

fundamento nas verificações e impugnações de créditos;

11 - exigir dos credores, e dos procuradores ou administradores

que serviram aos interesses do devedor, quaisquer informações verbais ou por

escrito; sendo-lhe facultado, em caso de recusa de um destes, encaminhar

requerimento ao Juiz que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, determinará que

estas pessoas venham á presença do Administrador Judicial, sob pena de

desobediência, que as interrogará, tomando-se seus depoimentos por escrito;

111 - comunicar ao Juiz para os fins do art. 156 desta lei, por

petição levada a despacho, qual o montante total dos créditos declarados, bem

como confrontar o valor destes créditos com o total do passivo informado na petição

do devedor.

Art. 114. A recusa ao encargo deverá ser comunicada ao Juii

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do conhecimento da

nomeação.

Art. 115. O compromisso deverá ser lavrado e assinado pelo

Administrador Judicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da

notificação da nomeação.

Art. 116. O Administrador Judicial exerce pessoalmente as

suas funções e não pode delegá-Ias, exceto para atos determinados, com prévia

autorização do Juiz.

Parágrafo único. Mediante autorização do Juiz, o

Administrador Judicial pode nomear procuradores, prepostos, auxiliares, devendo

dar ciência ao Ministério Público.

Art. 117. O Administrador Judicial deverá apresentar ao Juiz

relatório apontando a situação da empresa, confrontando-o com os pareceres e

relatórios anteriores, se houver, e o Quadro Geral de Credores após o trãnsito em

julgado de todas as declarações de crédito e, conterá ainda:

I - as causas e circunstãncias da liquidação judicial;

11 - o exame sobre os atos do devedor, dos administradores da

sociedade em liquidação judicial e do Comitê no exercício dos seus encargos e

funções, na hipótese de ocorrer liquidação judicial que suceda a recuperação da

empresa.
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Art. 118. O Administrador Judicial deverá, ainda, apresentar ao

Juiz, mensalmente, relatórios complementares indicando a situação geral da

liquidação, as receitas auferidas, as despesas realizadas e as medidas e

providências adotadas na administração da massa.

Art. 119. O devedor e o sócio i1;mitadame~te responsável

serão representados pelo Administrador Judicial nas ações que versem sobre os

bens arrecadados ou sUjeitos ao concurso.

Art. 120. O Administrador Judicial não poderá transigir sobre

dívidas e negócios da massa e cobrar dívidas com abatimento, sem autorização

judicial, aínda que sejam consideradas de difícil liquidação.:

Capítulo V

Da Realização do Ativo

Art. 121. Publicado o Quadro Geral de Credores e

apresentado o relatório do Administrador Judicial, na forma d? art. 117 desta lei, se

o devedor, dentro dos OS (cinco) dias seguintes, não requerer a recuperação
econômico-financeira de seu negócio, o Administrador Judicial procederá à venda

dos bens.

Parágrafo único. O Juiz poderá autorizar, a qualquer tempo, a

venda antecipada de bens do devedor, cujo produto seja necessário para custear o

andamento do processo, observando o disposto no art. 122, §§ 2° e 3°, desta lei.

Art. 122. A venda dos bens será realizada de acordo com a

seguinte ordem de preferência:

I - alienação do estabelecimento em bloco;

11 - alienação em bloco dos bens que integram cada um dos

estabelecimentos do devedor, caso tenha cessado a exploração do seu negócio, ou

de todos eles;

111 - alienação parcelada ou individual dos bens.

§ 1° Se convier à realização do ativo, ou em razão de

oportunidade, pode ser adotada mais de uma forma de alienação.

§ 2° Na venda da empresa ou negócio do devedor, e de um

ou mais estabelecimentos, e dos bens em geral, serão tomadas as seguintes

providências:

1- avaliação por um perito nomeado pelo Juiz;
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11 - alienação, em leilão público, anunciado com 10 (dez) dias

de antecedência, em se tratando de móveis, e com 20 (vinte) dias, em se tratando

de imóveis;

111 - a alienação se dará pelo maior lance oferecido, ainda que

seja inferior ao valor da avaliação.

§ 3° Havendo motivos justos, o Juiz poderá autorizar outras

formas de alienação:

I - por meio de proposta escrita, desde que seja anunciada em

órgão oficial e em jornal de grande circulação, com a antecedência de 30 (trinta)

dias;

.11 - pela formação de sociedade de credores que representem,

no mínimo, 2/3 (dois terços) dos créditos, pagando-se os dissidentes;

Art. 123. Nq prazo de 05 (cinco) dias após a realização das

operações de que trata o artigo anterior, o Administrador Judicial apresentará

relatório em que:

I - prestará contas das operações efetuadas;

11 - informará o resultado da venda dos bens e o produto de

cada operação;

111 - relacionará os bens que deixaram de ser vendidos e os

créditos não cobrados ou pendentes de decisão judicial, explicando sucintamente as

causas.

Art. 124. As quantias em dinheiro, recebidas a qualquer iítulo,

serão depositadas, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes, na Caixa

Econômica Federal ou em qualql;er banco se inexistirem instituições oficiais.

Parágrafo único. Todo e qualquer pagamento deverá ser feito

através de cheque nominativo, com indicação, no verso, do fim a que se destina.

Capítulo VI

Do Pagamento aos Credores da Liquidado Judicial

Art. 125. Os créditos trabalhistas serão pagos prontamente, .

logo que haja recursos disponíveis ou que esses recursos sejam obtidos com o

produto dos bens objeto de privilégio.

Art 126. As importândnc; ndmJiridas com a realizaçi'lo do ativo
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serao destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista

no art. 38 e seguintes desta lei.

Art. 127. Os credores habilitados fora do prazo estipulado pelo

Juiz concorrerão somente aos rateios posteriores à habilitação..

Parágrafo único. Os credores referidos no caput deste artigo

somente terão direito ao rateio se houver sobras após o pagamento integral aos-

demais credores.

Art. 128. Os credores restituirão as quantias recebidas,

acrescidas dos juros legais, se antes do encerramento da liquidação judicial ficar

evidenciado que a constituição do crédito ou da garantia resultou de falsidade, dolo,

erro essencial ou outro vício, ou foi obtida mediante documento decisivo cuja

existência era ignorada.

Parágrafo único. O Administrador Judicial ou qualquer credor

admitido poderá demandar revogação da decisão rel'ativa ao crédito ou garantia em

questao.

Art. 129. Concluída a realização do ativo, e antes do rateio

final, o Administrador Judicial prestará contas da sua gestão.

§ 10 Apresentadas as contas, ficarão elas sob a

responsabilidade do escrivão, que em 03 (três) dias publicará aviso, pelo órgão

oficial, colocando-as à disposição do devedor e dos credores, .pelo prazo de 15

(quinze) dias, quando poderão apresentar impugnações.

§ 20 Ouvido o Administrador Judicial e valendo-se de

assessoramento técnico, quando necessário, o Juiz julgará as contas.

Art. 130. Aprovadas as contas e paga a remuneração do

Administrador Judicial, mediante proposta deste, o Juiz determinará a distribuição

do rateio final, que se realizará na forma dos anteriores, incluídos os créditos objeto

de reserva.

Art. 131. Os créditos sujeitos à condição suspensiva ou

pendentes de decisão judicial ficarão depositados até posterior averiguação ou

publicação da decisão e, no caso de. não se efetuar esta exigência ou de ser

improcedente a decisão, no todo ou em parte, serão objeto de rateio suplementar

entre os credores.

Art. 132. Após os pagamentos integrais, bem como os de juros

legais, as sobras, se houver, serão restituídas ao devedor.
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Capitulo VII

Da Extinção das Obrigações

Art. 133. A prescrição. relativa às obrigações do devedor

recomeça a correr no dia que passar em julgado a sentença do encerramento da

liquidação judicial.

Art. 134. Extingue as obrigações do devedor:

I - o pagamento, sendo permitida a novação dos créditos com
garantia real;

11 - o rateio de mais de 40% (quarenta por cento), depois de

realizado todo o ativo, sendo facultado o depósito da quantia necessária para atingir

esta porcentagem, se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo;

111 - o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, contado a partir do

encerramento da liquidação judicial, se o devedor não tiver sido condenado à pena

de detenção por crime no processo de recuperação ou liquidação judicial;

IV - o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado a partir do

encerramento da liquidação judicial, se o devedor tiver sido condenado à pena de

detenção por crime no processo de liquidação judicial.

Art. 135. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos

termos dos arts. 133 e 134 desta lei, o devedor pode requerer que seja declarada

por sentença a extinção de todas as suas obrigações.

Art. 136. O requerimento será autuado em separado com os

respectivos documentos; e publicado, no órgão oficial, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 1° Dentro do prazo do edital, qualquer credor pode opor-se

ao pedido do devedor.

§ 2° Findo o prazo, o Juiz, em 05 (cinco) dias, proferirá a

sentença e, se o requerimento for anterior ao encerramento da liquidação judicial, o

Juiz, ao declarar extinta as obrigações encerrará o processo.

§ 3° A sentença que julgar extintas as obrigações do devedor

declarará também a extinção das responsabilidades dos fiadores.

§ 4° Da sentença cabe apelação.
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Capitulo VIII

Da Reabilitação Civil do Devedor

Art. 137. Será concedida reabilitação ao devedor que:

1- pagar integralmente os créditos admitidos à liquidação, os
juros correspondentes, as dívidas e encargos da massa e as despesas processuais,
ou;

11 - cumprir regularmente o plano de recuperação, ou;
111 - tiver extintas suas obrigações nos termos previstos nos

arts. 133 e 134 desta lei

Art. 138. A reabilitação poderá ser requerida ao Juiz da
liquidação pelo devedor ou seus herdeiros.

Art. 139. Qualquer interessado poderá contestar a reabilitação
requerida.

Parágrafo único. Ouvido o Ministério Público, o Juiz proferirá
sentença.

Art. 140. Da sentença de reabilitação constará a ordem à
Junta Comercial ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas para que proceda ao
cancelamento da anotação prevista no art. 79, inciso VIII, desta lei

Art. 141. A reabilitação fará cessar as incapacidades pessoais
que atinjam o devedor por efeito da sentença que decretou a liquidação judicial.

Art. 142 . Verificada a prescrição ou extintas as obrigações
nos termos desta lei, o devedor ou o sócio solidário da sociedade em liquidação
poderá requerer que seja declarada por sentença a extinção de todas as
obrigações.

Titulo V

Dos Crimes

Capitulo

Dos Crimes cometidos pelo Devedor e das Penas

Art. 143. Constitui crime, antes ou depois de decretada a

recuperação ou liquidação judicial, tendo com elas nexo causal:

I - efetuar gastos pessoais ou familiares que ultrapassem à

sua condição econômica;

11 - realizar despesas vultosas em operações arriscadas,

inclusive envolvendo títulos ou valores mobiliários transacionados em bolsas dé

mercadorias ou de valores;

111 - empregar meios ruinosos ou abusivos com o fim de obter

recursos ou fundos;
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IV - vender ou revender mercadorias ou produtos com preçps

manifestamente inferiores aos praticados em mercado;

V - obrigar-se por conta de terceiro a prestação vultosa em

relação à situação da empresa;

VI - não possuir escrituração contábil nem efetuar o balanço,

deixar de legalizá-los ou de autenticar as fichas, no caso de escrituração mecânica,

no prazo e segundo os preceitos da lei, ou possuí-Ia de forma irregular, incompleta

ou lacunosa, quando o devedor, por força de lei, tenha a obrigação de ,mantê-Ia;
+
I

VII - praticar ato fraudulento de que resulte ou possa resultar

prejuízo aos credores, com o fim de criar ou assegurar vantagem injusta para si ou

para outrem;

VIII - simular despesas, dívidas ativas ou passivas e perdas,

para obtenção de maior crédito;

IX - ocultar ou desviar bens do ativo da massa, inclusive pela

compra em nome de terceira pessoa, ainda que cônjuge ou parente;

X - causar perdas avultadas em operações aleatôrias, como

jogos de qualquer espécie;

XI - falsificar material da escrituração contábil, no todo ou em

pane, ou alterar a escrituração verdadeira;

XII - destruir, suprimir ou ocultar documento cujo r~gistro é

exigido por lei;

XIII - deixar de elaborar o balanço, no prazo e segundo os

preceitos da lei, ou elaborá-lo com inexatidão nas respectivas contas ou omitir sua

publicação;

XIV - praticar ato que disponha sobre bem do ativo, ou simular

alienação, que possa resultar ou resulte em prejuízo dos credores, durante o

período de suspeição, a fim de criar ou assegurar vantagem injusta;

XV - adquirir bem imóvel, título ou valor moblli.rlo ou cr6dito. e

colocá-lo em nome de terceiros;

XVI - exercer a atividade econômica ou auxiliar desta, para a

qual tenha sido inabilitado, nos termos do § 6° deste artigo;

XVII - declarar ou admitir dívida inexistente;

XVIII - subscrever título de crédito de favor cuja soma ~ ...agar

possa comprometer a situação da empresa;
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XIX - subtrair ou desviar elemento do ativo sujeito ao

concurso, ou faltar ao dever não colaborando na sua arrecadação;

xx -simular o capital social para obtenção de maior crédito;

XXI - pagar antecipadamente a credores, durante o período

suspeito, em prejuízo de outros;

XXII - apresentar declarações ou reclamações falsas, ou juntar

a elas títulos falsos ou simulados.

§ 1° Aplicar-se-á a pena de detenção de 1 (um) a 4 (quatro)

anos para os crimes tipificados nos incisos I a VI e XVI d~ste artigo.

§ 2° Aplicar-se-á a pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco)

anos para os crimes tipificados nos incisos VII a IX, XIV, XV, XXVII a XX deste

artigo.

§ 3° Aplicar-se-á a pena de reclusAo de 1 (um) a 5 (cinco)

anos para os crimes tipificados nos incisos X a XIII, XXI e ~II deste artigo.

§ 4° Aplicam-se à pena privativa de liberdade e à multa,

il"!~lusive no que se refere ao seu valor, as correspondentes disposiçOes do Código

Penal.

§ 5° EstarAo sujeitos à pena privativa de liberdade estatuída

no § 1°deste artigo:

I - o profissional que assinar balanço inexato;

11 • o credor que receber pagamento ciente da preteriçêo dOI

demais;

111 - o que adquirir bem do ativo, tendo conhecimento do

prejuízo causado a terceiro, ou participar de simulação nestes casos;

IV - o terceiro em cujo nome o devedor tenha colocado o bem

adquirido;

V - o beneficiário, nos casos de dívida fictícia, contraída,

declarada ou reconhecida e da subscrição de título de crédito em seu favor;

VI - a pessoa que emprestar o seu nome para a atuação do

inabilitado, bem como, os sócios e administradores de empresa fictícia ou de favor.

§ 6° A condenação por qualquer um dos fatos descritos neste
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artigo importará na inabilitação, pelo prazo de 10 (dez) anos, para o exercício da

atividade econômica, ou auxiliar desta, a que se dedicava o agente, e na

incapacidade permanente para fazer parte do conselho de administr;3ção ou da

diretoria de quaisquer empresas sujeitas a esta lei, ou ser gerente ou mandatário

das mesmas.

§ 7° A inabilitação produzirá efeitos desde o trânsito em

julgado da sentença, mas o prazo ficará em suspenso enquanto durar a pena de

reclusão, e começará a correr a partir do seu cumprimento ou da extinção da

punibilidade.

§ ao A reabilitação extinguirá a inabilitação imposta ao devedor

para o exercício de atividade econômica ou auxiliar desta.

§ 9° A reabilitação poderá ser requerida decorridos 02 (dois)

anos da data em que, de qualquer modo, for extinta a pena ou terminar sua

execução, desde que o condenado prove estarem igualmente extintas, por

sentença, as suas obrigações.

Capítulo 11

Dos Crimes cometidos por Outras Pessoas

Art. 144. Aplicar-se-á a pena privativa de liberdade cominada

no art. 143, § 2°, desta lei, ao conselheiro, diretor, administrador ou gerente do

devedor que:

I - cometer quaisquer ilícitos descritos no art. 143 desta lei;

11 - concorrer para causar ou agravar a crise econômica da

empresa, faltando aos deveres e responsabilidades de suas funções.

Parágrafo único. Tratando-se de conselheiro, diretor,

administrador ou gerente a pena de reclusão será aumentada de 1/3 (u~ terço).

Art. 145. Será punido com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco)

anos, o Juiz, o representante do Ministério Público, o Administrador Judicial, o

perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro que, direta ou

indiretamente, adquirir bens da massa, ou, em relação a eles, participar de alguma

especulação de lucro.

Art. 146. Incorrerá nas penas impostas no art. 143, § 2°, desta

lei, o membro do Comitê ou o Administrador Judicial que, durante a fase da

liquidação judicial:
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I - receber ou pactuar com retribuição, em dinheiro ou de

outras formas, diversas da que tem direito;

Jl - desviar, deixar de entregar ou de depositar regularmente

dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel da massa de que tenha posse em

virtude da função;

111 - prestar informação ou parecer, no que se refere a extratos

dos lucros do devedor, inexatos ou falsos, apresentando relatório ou fazendo

exposições contrárias á verdade.

Art. 147. Também ficará sujeito ás penas previstas no art. 143,

§ 2°, desta lei, aquele que:

I - promover, inclusive por interposta pessoa, habilitação de

crédito simulado ou indevido, no todo ou em parte;

11 - após a decretação'da recuperação ou da liquidação

judicial, desviar, receber ou ocultar bem do devedor sujeito ao concurso de

credores;

111 - ciente do estado de liquidação, desviar, receber ou ocultar

bem do devedor, ou adquiri-lo por preço manifestamente inferior ao de mercado.

Art. 148. Constituirá, ainda, crime passível da pena privativa

de liberdade constante no art. 143, § 1°, desta lei exercer, inclusive por interposta

pessoa, atividade econômica ou auxiliar desta, em casos de inabilitação ou de

incapacidade devidamente comprovadas.

Art. 149. O deferimento de recuperação da empresa não

excluirá o processo e julgamento do agente por crime cometido durante a

recuperação ou liquidação judicial.

Art. 150. Nos casos de recuperação judicial da empresa serão

aplicadas aos membros do Comitê, que cometerem os crimes tipificados nos arts.

143 e 146 desta lei, as penas previstas no art. 143, § 2°, desta lei.

Art. 151. Aplicar-se-ão as penas estipuladas no art. 143, §2°,

desta lei ao credor que, sem o concursõ do devedor:

I - requerer, inclusive por interposta pessoa, a habilitação de

crédito simulado ou indevido;

11 - após a decretação da liquidaçAo, awbtrair, desviar, receber

ou, em declaração pública ou privada, encobrir bem do dlvldor Im liquidação;

111 - ciente do estado eoonOmlco do dlvldor, desviar ou
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receber bem do seu patrimônio, ou adquiri-lo por preço notoriamente inferior ao de

mercado, no caso de ocorrer a liquidação.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos II e 111 deste artigo,

responderá qualquer pessoa que praticara ato.

Art. 152. Os administradores, diretores e gerentes

equiparar-se-ão ao devedor, inclusive em liquidação, para todos os efeitos de

apenação decorrentes desta lei.

Art. 153. Tratando-se de liquidação de pequena empresa, o

Juiz poderá diminuir a pena de reclusão de 01 (um) a 2/3 (dois terços), e converter

a multa em prestação de serviços à comunidade.

Art. 154. A prescrição extintiva da punibilidade de crime

cometido durante a recuperação ou liquidação judicial terá a duração de 03 (três)

anos, contados a partir do dia em que transitar em julgado a sentença que encerrar

a liquidação ou julgar cumprida a recuperação e de apuração do passivo.

Art. 155. Aplicar-se-ão aos crimes cometidos durante a

recuperação ou liquidação judicial as regras gerais do Código Penal, sempre que

esta lei não disponha de modo diverso.

Título VI

Disposições Finais e Transitórias

Capítulo

Disposições Especiais

Art. 156. O processo de liquidação judicial cujo passivo for

inferior a 24.000 UFIR (vinte equatro mil unidades fiscais de referência) será

processado obedecendo ao rito sumário.

§ 1° Verificando, pela comunicação do Administrador Judicial,

que o montante do passivo declarado pelos credores é inferior à quantia definida no

caput deste artigo, o Juiz mandará que os autos lhe sejam conclusos e proferirá

despacho em que:

I - determinará que a liquidação judicial seja processada

sumariamente, designando, dentro dos 10 (dez) dias seguintes, data, hora e local

para a audiência de verificação e julgamento dos créditos;

/I - mandará que o Administrador Judicial publique
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imediatamente, no órgão oficial, aviso aos credores que lhes dê ciência da sua

determinação e designação.

§ 2° Na audiência, o Administrador Judicial apresentará as

declar.ações de crédito, com o seu parecer e as informações do devedor, e o Juiz,

ouvindo os credores que tenham impugnações a fazer e os impugnados, além do

Ministério Público, proferirá sentença de julgamento dos créditos, sobre a qual

poderá ser interposto agravo de instrumento.

§ 3° Nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à audiência, o

Administrador Judicial apresentará, em cartório, relatório apontando as causas e

circunstâncias da liquidação judicial e os atos passíveis de revogação.

§ 4° Juntamente com a apresentação de seu relatório, o

Administrador Judicial dará início aos procedimentos previstos nos arts. 28 e 33"

desta lei.

§ 5° Dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes

à sentença proferida pelo Juiz, na forma do § 2° deste artigo, o deve.dor poderá

requerer a recuperação judicial.

§ 6° Não tendo sido requerida ou tendo sido negada a

recuperação judicial, o Administrador Judicial dará início, imediatamente, à

realização do ativo e pagamento do passivo.

§ 7° Decorridos 06 (seis) meses da decretação da liquidação

judicial sem que haja pedido de habilitação de crédito, o Administrador Judicial

publicará aviso dando ciência aos interessados de que o processo será encerrado

sem a liquidação do ativo existente.

§ 8° Caso não haja pronunciamento dos credores, no prazo

de 30 (trinta) dias da publicação do aviso, o Juiz proferirá sentença decretando o

encerramento da liquidação judicial com a devolução de todos os bens ao devedor.

Capítulo 11

Disposições Gerais

Art. 157. Os Tribunais de Justiça disciplinarão a organização

das listas de Administradores Judiciais e peritos, pessoas físicas ou jurídicas que

atuarão nos processos, levando em conta a necessidade de serviço e o número de

processos afetos a esta lei tramitando nas Varas ou Comarcas.

§ 1° Para a organização das listas poderão ser requisitadas
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informações aos órgãos de representação das classes de advogados, economista.S-;·'

administradores de empresas e contabilistas.

§ 2° As listas gerais serão publicadas no órgão oficial, no mês

de dezembro de cada ano, podendo ser alteradas mediante reclamação

fundamentada.

§ 3° Em caso de necessidade, a qualquer tempo, as listas

poderão ser aumentadas.

Capítulo 111

Dos Atos Processuais e Respectivos Prazos

Art. 158. Os processos de recuperação e de liquidação judicial

e os respectivos incidentes terão prioridade sobre todos os outros, na ordem dos

feitos, e em qualquer outra circunstância.

Art. 159. As petições de recuperação e de liquidação judicial

estarão sujeitas à distribuição, segundo a ordem de apresentação.

§ 1° A distribuição prevenirá a jurisdição para qualquer outro

pedido de igual natureza e relativo ao mesmo devedor.

§ 2° As ações que devam ser propostas perante o Juízo da

recuperação ou da liquidação serão distribuídas por dependência.

§ 3° Logo que a petição seja distribuída, será entregue ao

escrivão, que remeterá os autos conclusos no mesmo dia.

Art. 160. As citações, intimações, interpelações, reclamações

e comunicações previstas nesta lei, serão feitas por qualquer meio eletrônico de

transmissão de mensagens ou por carta, com aviso de recebimento, o~_

pessoalmente, mediante assinatura de protocolo, se esta alternativa se revelar

mais conveniente.

Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput deste

artigo serão considerados como feitos:

- quando por qualquer meio eletrônico que determine

recepção instantânea, como transmissão por intermédio de aparelho de fax ou

mensagem computadorizada, no momento imediato da confirmação da recepção da

mensagem pelo destinatário;

11 - quando por carta, na data do seu recebimento pelo

destinatário, ou, quando tenha havido omissão, 10 (dez) dias após sua expedição;
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111 - quando pessoalmente, na data em que o destinatário

registrar o recebimento em protocolo.

Art. 161. Os prazos marcados nesta lei serão contínuos e

peremptórios, não sofrerão suspensão nos feriados ou nas férias forenses e

começarão a produzir efeito no dia imediato após a publicação no órgão oficial, ou

da citação, intimação, interpelação ou comunicação pessoal feité;! ao destinatário.

§ 1° Quando houver mais de uma publicação sobre o mesmo

objeto, o prazo começará a contar a partir do dia seguinte ao da primeira publicação

feita.

§ 2° Serão os seguintes os prazos, se outro não tiver sido

expressamente indicado nesta lei:

- 10 (dez) dias para a interposição de apelação contra as

. sentenças proferidas;

11 - 7 (sete) dias para:

a) a lavratura de sentenças elo~ despachos com caráter

interlocutório, contados a partir da data em que os autos forem conclusos;

b) a oposição de embargos, de medidas cautelares ou

incidentais, contados a partir do ato que deu ciência do fato gerador do

procedimento;

c) a contestação de ações e outros procedimentos propostos

no âmbito da recuperação ou da liquidação judicial;

d) a manifestação do Ministério Público;

e) a interposição de agravos.

111 - 03 (três) dias para:

a) dar resposta ou informar o cumprimento de providências,

nos casos de intimação, interpelação ou comunicação;

b) a apresentação de laudo ou informações complementares

por parte de peritos e equiparados, nomeados pelo Juiz para auxiliá-lo no feito;

c) a impugnação à nomeação de membros do Comitê ou do

Administrador Judicial, ou de peritos, avaliadores e demais auxiliares do Juiz no

feito.

IV - 03 (três) dias, para a apresentação de reclamação contra

ato praticado no processo.

Dezembro de 1999
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v - 30 (trinta) dias, para a abertura e conclusão da instrução

nas ações e demais procedimentos intentados no âmbito da recuperação ou déf

liquidação judicial.

Art. 162. As liquidações processar-se-ão no decorrer das

férias e não serão suspensas pela superveniência destas.

Art. 163. As publicações ordenadas nesta Lei serão feitas no

órgão oficial do Estado ou do Distrito Federal e, se o devedor ou a massa

comportar, em jornal de ampla circulação nas respectivas capitais e na comarca.

§ 1° O prazo máximo para efetuar as publicações é de 5

(cinco) dias, contados do recebimento das matérias ou dos autos em Cartório.

§ 2° A publicação dos atos e termos do processo em que seja

conveniente maior divulgação, mediante proposta do Comitê, do Administrador

Judicial ou do escrivão, devidamente autorizada pelo Juiz, poderão ser feitas

empregando-se outros meios idôneos de comunicação.

§ 3° As publicações ordenadas nesta lei conterão a epígrafe

"recuperação judicial de... "ou "liquidação judicial de... "

Art. 164. As disposições de caráter processual desta lei e as

que regularem a recuperação ou a liquidação judicial serão aplicadas aos processos

pendentes.

§ 1° A prova oral, limitada à oitiva de 03 (três) testemunhas, só

será colhida caso haja motivo relevante, e desde que o rol seja apresentado com a

inicial e que as testemunhas sejam trazidas a Juízo independentemente de

intimação, salvo justificativa para a intimação delas.

§ 2° O feito poderá ser instruido com termo de depoimentos

tomados pela parte interessada, que para tanto deverá comunicar à parte contrária,

por carta, com aviso de recebimento, a data, hora e local no qual serão tomadas as

declarações, podendo esta última fazer perguntas, por escrito ou oralmente, o que

deverá ser consignado de forma sucinta, ficando a critério do Juiz a reinquirição dos

declarantes.

Art. 165. À reabilitação do devedor em recuperação judicial

aplicam-se as disposições, no que couber, do art. 137 e seguintes desta lei.

Art. 166. Os pedidos de recuperação ou de liquidação judicial

deverão ser feitos por procuradores munidos de poder para esse fim.

Art. 167 O Código de Processo Civil será fonte subsidiária

desta lei.

Sexta-feira 3 0021<9
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Art. 168. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias o Poder

Executivo enviará à apreciação do Congresso Nacional, as leis reguladoras:

I - da recuperação e da liquidação judicial das empresas,

sociedades e instituições financeiras arroladas nos arts. 2° e 3° desta lei;

11 - da constituição das sociedades por quotas de

responsabilidade limitada e por ações, mediante a fixação de capital mínimo eprazo

fatal para a sua integralização.

Capitulo IV

p" Revogação e Alteração de Outros Dispositivos Legais

Art. 169. Revogam-se os arts. 503, 506, 507, 508 e 509 do

Capítulo I, do Título 11, do Livro 11, do Decreto-Lei nO 3.689, de 03 de outubro de

1941 - Código de Processo Penal.

Art. 170. O Capítulo I, do Título 11, do Livro 11, do Decreto-Lei nO

3.689, de 03 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passa a ter a

seguinte redação:

"Art. 504 - A ação penal será intentada diretamente no juizo
criminal, devendo nela funcionar o órgão do Ministério Público
que atuar na Recuperação ou Uquidação Judicial.

Art. 505 - A denúncia ou a queixa será sempre instruída com
cópia dos relatórios do Comitê ou do Administrador Judicial,

.perícias, ou qualquer meio de prova, que contiverem indícios
de autoria de crimes.

Art. 510 - O arquivamento dos papéis, a requerimento do
Ministério Público, efetuar-se-á no Juízo competente para o
processo penal.

Art. 511 - No processo criminal não se conhecerá de argüição
de nulidade da sentença que decretar a recuperação ou
liquidação judicial.

Art. 512 - Recebida a denúncia ou a queixa, prosseguir-se-á no

processo, de acordo com o disposto nos Capítulos / e 111, Título
I, Uvro 11, deste Código. "
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Art. 171. Esta lei entrará em vigor no prazo de 90 (noventa)

dias da sua publicação.

Art. 172. Revogam-se as disposições em contrário.

Comissão, 4 de dezembr~\:e ~~.

P"I'dO~~VV7
Presidente

r:('~(M~'
Deputado OSVALDO BIOLCHI

Relator

EMENDAS APRESENTADAS

EM PLENÁRIO

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 1

3ubstitua-se no art. lO, parágrafo único, inciso I, do Substitutivo

ao Projeto de Lei n04.376-A, de 1993, a expressão '~ ..propriedade rural unifamiliar" por

"...proprIedade ru':a/ para fins de subsistênciafami/iar".

JUSTIFICAÇÃO

Pretende-se delimitar exatamente a exceção ao agricultor que

explore atividade agropecuária mediante o emprego direto de sua força de trabalho elou

de sua família, de forma que a produção de sua atividade seja destinada unicamente à

subsistência familiar,

As características deste agricultor se assemelham muito àquelas

definidas no PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar na

Sexta-feira 3 00291
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Resolução CMN n° 2.310, de 29 de agosto de 1996, exceto no que se refere à pennissão

de contratação de dois empregados pennanentes, que não estariam de a:ordo com a

conceituação proposta no Substitutivo, qual seja a de exploração da atividade

desenvolvida exclusivamente pelos membros da própria familia.

Dezembro de 1999

701SS700.191

Sala das Sessões, em de de 1997.

EMENDA ADITIVA N° 2

Acrescentem-se ao art. 57 do Substitutivo ao Projeto de Lei nO

4.376-A, de 1993, os seguintes incisos XI e XII:

"Art. 57 .

XI - equalização dos encargos financeiros relativos às dívidas

contraídas medianre crédito rural pelos devedores do selar agropecuário na forma da Lei

n° 9.138, de 29 de novembro de 1995.

XII - outras modalidades previstas em lei."

JUSTIFICACÃO

De acordo com a Lei nO 9.138, de 29-11-95, foi permitida a

possibilidade de negociação das dividas do setor agrícola com os bancos, mediante um

mecanismo de equalização dos encargos financeiros relativos aos contratos de crédito

rural. Posterionnente, a Medida Provisória n° 1.512-8, de 14 de março de 1997,

aperfeiçoou a legislação anterior e melhor regulamentou a matéria, estabelecendo

exatamente qual seria a subvenção de equalização de preços.

É importante incluir no art. 57 do Substitutivo ao PL n° 4.376/93 a

possibilidade de se proceder à recuperação do devedor ligado ao setor agropecuário

mediante o processo que se denominou "securitização" das dividas oriundas do crédito

rural. Esta Lei nO 9.138195 foi um avanço importante para a reorganização da maioria dos

. agricultores que se encontravam em sérias dificuldades financeiras devido aos a1tissimos

juros praticados pelas instituições financeiras.
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Acreditamos que nossa emenda virá aperfeiçoar o leque de
possibilidades de recuperação do devedor do setor agropecuário, aproveitando exatamente

o processo de renegociação do crédito rural previsto na Lei n° 9.138195.

Sexta-feira J ()029J

7018S700191

Sala das Sessões, em de 1997.

EMENDA ADITIVA N° 3

Acrescente-se ao art. 77 do Substitutivo ao Projeto de Lei nO

_4.37~3, o seguinte § 2°, renumerando-se os demais:

"Art. 77 ·······

§ /0 .

§ 2° Na hipótese de existirem menos de três credores, será

admitido o pedido de liquidoção formulado com base em número de títulos protestado.r

inferior ao previsto no parágrafo anterior.

§ 3° · ·..·..

§ 4° · ·..·.. "

JUSTIFICACÃO

Há que se prever uma possível situação onde o devedor só possua

um ou dois credores, configurando um impasse em relação ao pedido de liquidação por

estes credores, uma vez que a redação atual do art. 77 do Substitutivo exige que o pedido

de liquidação seja instruído com as "(. ..)certidães comprobatórias de, pelo meno.'. três

protestos porfa/ta de pagamentofeitos por credores distintos(. ..) ".

Nossa emenda vem, portanto, corrigir uma lacuna do Substitutivo

que poderia inviabilizar o pedido de liquidação de microempresas e empresas de JlCllUCllO
porte, que em muitos casos possuem reduzido número de credores.

...."" """"""". 1çfl de 1997

Dopu~~



00294 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

EMENDA N° 4
Art. 2° - Modifique-se a redação desse dispositivo, para a seguinte:

Dezembro de 1999

"Art. 2° - As empresas públicas e as sociedades de economia mista que
tenham por finalidade a exploração de atividade econômica de cunho mer
cantil ficam sujeitas ao disposto na presente lei."

JUSTIFICATIVA:

I. Pretendia a redação original do dispositivo excluir as empresas públicas e as sociedades de
economia mista do alcance da presente lei, sujeitando-as à lei especial.

2. Diz, entretanto, o § I° do art. 173, da Constituição Brasileira:

"§ I° A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que
explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empre
sas privadas. inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias."

3. Seria, portanto, inconstitucional criar tratamento diferenciado, excluindo as empresas públicas
e sociedades de economia mista, como pretendia a redação originalmente proposta.

4. Pela modificação.

Deputado Paes Landim
PFI.JPI

EMENDA N° 5
Art. 8°, III - Modifique-se a redação desse dispositivo, para a seguinte:

"ID - as penas pecuniárias ou multas previstas em contratos de qualquer espécie e
aquelas decorrentes de infração das leis penais e administrativll!l, inclusive as
multas fiscais."

JUSTIFICATIVA

I. A presente Emenda suprime, da redação original do dispositivo, sua expressão final: "que te
nham esse efeito ou caráter moratório."

2. Era nitidamente incorreta a expressão.

Fazia ela referência a "esse efeito"; mas nenhum efeito era tratado no Ul'POSltivO.

3. Ademais, todas as penas, até mesmo as penalidades e multas, inclusive de natureza criminal e
adminislratiV'a. nãõ'pôderaó, na forma do dispositivo, ser exigidas no processo de recuperação ou liquidação.

Basta, assim, fazer referência genérica às multa~ fiscais, para, seguindo a mesma lógica, tomar
exigível as essas multas, independente de sua natureza.

4. Pela modificação.

f ~ \l?lMT\
Deputado Paes Landim

PFl.JPI
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EMENDA N° 6
Art. 15, IV - Modifique-se a redação desse dispositivo, para a seguinte:

Sexta-feira 3 00295

"IV - em concessão de garantias pessoais ou constituição de direito real de garan
tia;"

JUSTIFICATIVA:

1. Suprimiu-se do texto original a expressão final: "tratando-se de dívida contraída antes do ter-

mo legal".

2. Evita-se com isto possa o falido, durante o termo, constituir garantias pessoais ou reais, ex
cluindo da massa parcela ou a totalidade de seu patrimônio.

Deputado Paes Landim
PR.1PI

EMENDA N°

Art. 15, vrr - Suprima-se esse dispositivo

JUSTIFICATIVA

7

I. O dispositivo cuja supressão é proposta pretendia fosse ineficaz todo o ato que, por ação o
omissão, tivesse nexo causal com o estado de crise econômico-financeira com a empresa falida ou em recuper2
ção.

2. Qualquer compromisso assumido pela empresa, e não honrado, por mais lícito que fosse, po
deria, em tese, e por força daquele dispositivo, ser declarado causador da crise econômico-financeira da empre
sa, o que traria extrema insegurança aos negócios praticados com aquela empresa.

3. Pela supressão.

Deputado Paes Landim
PR.1PI

EMENDA N° 8

Art. 16 - Suprima-se, da redação desse dispositivo, a palavra "comum", após procedimento.

JUSTIFICATIVA:

I. A redação original do dispositivo empregava a expressão procedimento "comum".

2. Procedimento comum, para os processualistas, é sinônimo de procedimento "ordinário", diver
so de procedimento "sumário".

Ocorre. porém, que o art. 18 do próprio substitutivo determina que a ação revocatória correrá
pelo "procedimento sumário".
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3. Parece, assim, de todo conveniente suprimir a palavra "comum", evitando debate sobre seu
efetivo significado, sem que isto altere, ademais, a natureza do procedimento.

~-_.

~W\ ~"'-J'v--'
Deputado Paes Landim

PFUPI

EMENDANO 9
Art. 18, § 10 - Modifique-se a redação desse dispositivo, para a seguinte:

"§ Io - A apelação contra a decisão proferida na ação revocatória será recebida
somente no efeito devolutivo; até o trânsito em julgado daquela decisiio, IÚÚJ p0

derá ser alienado o bem, nem poderão ser rateados os valores recebidos porfor.
ça da revogação."

JUSTIFICATIVA:

1. O dispositivo, em sua redação original, detenninava que a apelação interposta contra decisão
proferida em ação revocatória seria recebida apenas no efeito devolutivo.

2. Como conseqüência, caso a apelação fosse posteriormente provida, correr-se-ia (j risco de ter
sido negociado e até de ter sido levado à praça o bem cujo negócio fora objeto da revocatória, exatamente-pela
ausência deefeitosiíSpeilsfvo à apelação.

A insegurança jurídica decorrente seria intolerável.

3. A presente proposta visa a impedir seja negociado o bem, ou rateados os valores recebidos por
força da revogação. até trânsito em julgado da sentença.

~ . L.v~
DePutad~aes Landim

PFUPI

EMENDA N° 10
Art. 26 - Modifique-se a redação desse dispositivo, para a seguinte:

"Art. 26 - A iemuneração dos membros do Comitê e/ou do administrador judicial
e a sua forma de pagamento serão fixadas pelo Juiz com base no patrimõ· d
devedor e na qualificação do trabalho realizado." 010 o

. .. 1. A re~ação original propunha fossem as remunerações dos membros do Comitê e do adminis
trador JUdiCial, determmadas com base no ativo do devedor.

2. Ora, haverá casos em que o ativo será enorme, mas igualmente enorme será o passivo.

. ~. ~ ~resente proposta substitui esse critério, para que o Juiz considere não apenas o ativo mas
sim todo o patnmomo do devedor, na fixação daquelas remunerações. . ... ,

~~ l.~~
Deputado Paes Landim

PFUPI
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EMENDA N° 11
Inciso v, § único, do Art. 39, - Suprima-se esse.inciso.

JUSTIFICATIVA

Sexta-feira 300297

I. O inciso em epígrafe pretendia considerar encargos e dívidas do devedor, e, por conseqüência,
preferir a qualquj::r outra dívida, ressalvadas as previstas no caput do mesmo artfgo, os honorários do advoga
do contratado pelo devedor.

2. Esse dispositivo poderia compreender o advogado que defenderá a própria empresa, ou ao
advogado que defenderá seus sócios.

3. Os interesses da empresa serão, na forma do próprio substitutivo, defendidos pelo administra
dor judicial, que receberá, pelo exercício de suas funções, remunerações determinadas pelo Juízo, de acordo
com o critério estabelecidos no art. 26.

A contratação, pelo administrador judicial, de procuradores, depende de autorização judicial (art.
116, § único~e seu~~á apresentado junto com as demais despesas (art. 118).

Se o inciso tratasse desse advogado, contratado pelo administrador judicial, portanto, a regra se
ria inócua, já que as despesas deles têm disciplina própria.

4. Porém, se pretendesse o dispositivo tratar dos honorários dos advogados do sócio, então seria
disparata a proposta.

Os honorários dos advogados dos sócios devem ser pagos pelos próprios sócios, e não pela em-
presa.

Também, nessa hipótese, mereceria supressão o dispositivo.

5. Pela supressão.

Deputado Paes Landim
PFUPI

EMENDA N° 12
Art. 59, vrn - Modifiqué-se a redação desse dispositivo, para a seguinte:

"vm -ó plano de solução do passivo e o respectivo resumo, com a estimativa do
prazo necessário para o seu Cl'm:-,"·,·.,;'o que, salvo hipóteses excepcionais, am
plamen.te justificadas, reccnne':' ::~. :J, não poderá exceder de 2 (dois)
anos."

JUSTIFICATIVA

I. O dispositivo em epígrafe tinha a seguinte redação original:

·..·vm -o plano de solução do passivo e o respectivo resumo, com a estimativa do
prazo necessário para o seu cumprimento que, preferencialmente, não poderá ex
ceder de 3 (três) anos."

- 2, {)prazo-de 3 (três) anos, para todas as empresas, já é extremamente excessivo. A palavra
"preferencialmente" agravava ainda a situação. pois permitiria que todos requeressem prazo superior, sem qual
quer limitação ou justificação.
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3. A presente proposta diminui para 2 (dois) anos o prazo normal de recuperação da empresa,
permitindo ao Juízo, somente em situações especialíssimas, mediante ampla justificação, conceda prazo'superi

or.

4. Pela modificação.

Deputado Paes Landim
PFUPT

EMENDAN° 13

Art. 74, caput - Modifique-se a redação desse dispositivo, para a seguinte:

"Art. 74 - Sujeitar-se-á à liquidação judicial o devedor que, sem relevante razão de
direito, não paga no vencimento obrigação líquida."

JUSTIFICATIVA

I. A redação original pretendia conceituar como "estado de crise econômico-financeira" situação
efetiva de insolvência.

2. Sucede que os incisos II e IV do Artigo 6° apenas admitem a recuperação para as empresas em
estado de crise econômico-financeira.

3. Assim, se mantida a redação original do Artigo r, a concessão da recuperação dependeria da
própria decIãração'ãe falência, o que fere a doutrina e tutela social da recuperação.

4. Pela modificação.

EMENDA N° 14 ~~~~~
Deputado Paes Landim

PFUPI

Dê-se ao artigo 124 do Substifutivo liseguinte redação:

"Art. 124. As quantias em dinheiro, recebidas a qualquer título, serão deposi
tadas, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes, em instituições financeiras federais, ou,
se mexistirem na praça, em instituições financeiras públicas estaduais ou instituições finan
ceiras privadas".

JUSTIFICATIVA

~ _--A- redação adotada pelo Substitutivo no artigo 124 cria um mercado cativo
para a Caixa Econômica Federal, o que se configura contrário à competição de mercado, que
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proprociona melhor atendimento dos clientes. Nesse senttdo, a manutenção da redação do
Substitutivo representaria uma contradição e um estimulo à ineficiência. Ademais, o atual
modelo de gestão dà Caixa Econômica Federal e os resultados que vem alcançando prescin
dem de privilégios especiais.

Sala das Sessões, em :; de abril de 1997

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 15

Substitua-se no art. 1° do Substitutivo ao Projeto de Lei
nO 4.376-A, de ]993, a expressão "...das pessoas jurldicas••. " por "...das
empresas.•• to.

JUSTIFICACAo

A denominação de empresa está· mais adequada à nova
sistemática adotada pelo Substitutivo, acompanhando inclusive a noção mais

.. atual contida nas legislações falimentares de outros países, como França e
Alemanha.

Também a doutrina moderna encampada por ilustres
Junstas já entende que o termo empresa substituiu em grande parte a
expressão comerciante ou sociedades comerciais, designando toda a atividade
econômica, mesmo se ela não tem por f1m imediato a realização de lucros.
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Sala das Sessões, em de de 1997.

EMENDA ADITIVA N° 16

. Acrescente-se ao art. 15 do Substitutivo ao Projeto de Lei
n° 4.376-A, de ]993, o seguinte parágrafo único:

"Parágrafo único. O Juiz definirá o termo legal da
recuperação ou da liquidação judicial, que não poderá retrotrair por mais de
90 (noventa) dias, çontados do primeiro protesto por falta de pagamento, ou
do despacho ao requerimento incial do pedido de recuperação ou liquidação
judicial".
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JUSTIFICACÃO

o art. 15 em seu caput prevê a ineficácia de atos
praticados pelo devedor dentro do termo legal da recuperação ou da liquidação
judicial, mas o Substitutivo não faz qualquer menção ao prazo deste tenno

legal.

Assim, nossa emenda vem precisar a definição do tenno
legal da recuperação ou da liquidação do devedor, que não poderá retroagir
por prazo superior a 90 dias contados do primeiro protesto por falta de
pagamento ou do despacho ao requerimento inicial do pedido de recuperação
ou liquidação judicial.

Sala das sessões~emde dç 1997.

.~.
Deputado ~g Rodrigues da Cunha

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 17

Substitua-se o § lOdo art. 23 do Substitutivo ao Projeto
de Lei nO 4.376-A, de 1993, pelo seguinte:

''1 l- Também fica impedido de integrar o Comitê ou
exercer afunção de Administrador Judicial aquele que:

I - tiver relação de parentesco ou afinidade até o
terceiro grau com o devedor ou com os representantes legais da empresa
devedora, ou deles for amigo, inimigo ou dependente;

11 - já houver sido nomeado pelo mesmo Juízo como
membro de Comitê ou Administrador Judicial em outro processo de
recuperaçiJo ou liquidação judicial realizado há menos de I (um) ano. sendo.
em ambos os casos. pessoa estranha à recuperação ou à liquidaçãO judicial;

III - tiver. há menos de 6 (seis) meses, recusado igual
cargo em recuperação ou liquidação judicial de que era credor".

JUSTIFICACÃO

A emenda visa aperfeiçoar o art. 23 do Substitutivo, na
medida em que permite o resgate das opções excludentes previstas no atual
texto do Decreto-lei n° 7.661/45, quando trata de idêntica situação no que se
refere aos impedimentos do sindico dentro do processo de falência.

Parece-nos mais completa a fórmula ora proposta, uma
vez que vem atender situações antes omitidas no atual texto do Substitutivo,

Dezembro de 1999
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possibilitando que a nomeação dos membros do Comitê e a designação do
Administrador Judicial obedeçam a critérios mais justos e inequívocos.
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70330700 191

Deputado

IU\V1/I/",.e~
de 1997.

de 1997.

EMENDA ADITIVA N° 18

Acrescente-se ao art. 60 do Substitutivo ao Projeto de Lei
nO 4.376-A, de 1993, o seguinte inciso m, renumerando-se os demais:

"lI/. [IXará, se possível, o termo legal da recuperação
Judicial. naforma do art. 15, parágrafo único; desta lei".

JUSTIFICACÃO

A emenda vem ajustar o art. 60, que trata do despacho
que ordena o processamento da recuperação judicial, ao art. 15, que em seu
caput prevê a ineficácia de atos praticados pelo devedor dentro do termo legal
da recuperação ou da liquidação judicial.

Sala das sessõ~es,em / ;~~/~; ~

/~ ~0:~.
Deputad,dlJgo Rodrigues da Cunha

EMENDA ADITIVA N° 19

Acrescente-se ao art. 60 do Substitutivo ao Projeto de Lei
nO 4.376-A, de ]993, o seguinte § to, renumerando-se os demais:

"§r O Juiz poderá dispensar a nomeação do Comitê,
conforme previsto no inciso II deste artigo, se verificar que o passivo do
devedor é inftrior a 24.000 UFIR {vinte e quatro mil unidades fiscais de
referência) ou por outra razão devidamente fUndamentada. quando então
nomeará tão-somente o Administrador Judicial. "

JUSTIFICACÃO

Pretendemos ajustar a necessidade de nomeação do
Comitê para aqueles casos onde o passivo do devedor seja muito pequeno ou
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quando haja um número reduzido de credores ou empregados na empresa, que
não justifiquem a formação do Comitê. Nestes casos, o Juiz terá a opção de
designar tão-somente o Administrador Judicial, que acompanhará todo o
processo de recuperação judicial da empresa.

Nossa intenção vem de encontro com a mesma filosofia
demonstrada pelo Relator no art. 156 do Substitutivo que prevê o processo
sumaríssimo para a recuperação judicial de empresa que possua passivo

inferior a 24.000 UFIR.
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Sala das Sessões, em de de 1997.

A,?hZ-eA:/(
Deputado ::tdroaldo Streck

EMENDA slJlIm:SSIVA N° 20

Suprima-se no art. 65, parágrafo único, inciso 11, do
Substitutivo ao Projeto de Lei n° 4.376-A, de 1993, a palavra "...anteriores.• "

JUSTIFICAÇÃO

A emenda vem corrigir uma impropriedade verificada no
art. 90 do Substitutivo, uma vez que o que se pretende excluir dos efeitos da
recuperação e da liquidação judicial são todas as ações referentes aos créditos
trabalhistas e não somente aquelas anteriores ás respectivas decretações de
recuperação ou liquidação judicial.

Sala das Sessões, em de de 1997.

~
Deputado Valdomiro Meger

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 21

Substitua-se na parte final do art. 65 do Substitutivo ao
Projeto de Lei n° 4.376-A, de 1993, o seguinte período "..•,salvo quando o
perito apontá-lo como responsável por illcito civil ou penal e exisdr prova
fundamentada. " por "•.•,salvo quando for apontado como responsável por
iUcito civil ou penal e existirprova fundamentada. "



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

JUSTIFICACÃO

A emenda vem apenas corrigir uma imperfeição do texto
do Substitutivo, uma vez que não compete ao perito apontar irregularidades ou
os ilícitos civil ou penal cometidos pelo devedor. Tais ilicitos, se existirem,
deverão ser apontados pelo Ministério Público, conforme já previsto nos arts.
28 a 33 do Substitutivo.

A nova redação ora proposta retifica o art. 65 e esclarece
o entendimento da exceção que se pretende estabelecer no seu dispositivo.
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Sala das Sessões, em de de 1997.

70330700.191

~
Deputado Valdomiro Meger

EMENDA ADITIVA N° 22

Acrescente-se ao art. 65, parágrafo único, do Substitutivo
ao Projeto de Lei n° 4.376-A, de 1993, o seguinte inci.so III:

"IIl - as ações fundadas em contratos jurídicos válidos
firmados no âmbito da recuperação ou da liquidação judicial. "

JUSTIFICACÃO

A emenda vem completar o alcance do art. ~ do
Substitutivo, considerando que o próprio art. 39, IV, que trata da classificação
dos créditos na recuperação ou na liquidação judicial, defme claramente uma
diferenciação entre os contratos firmados no âmbito da recuperação ou da
liquidação e aqueles firmados anteriormente à decretação de wna ou de outra.

Os atos jurídicos celebrados durante a recuperação ou
liquidação judicial observam condições especiais e motivações diferenciadas



ll03ll4 Scxla-Icira J DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS -- SUPLEMENTO

em relação às cláusulas contratadas em momento anterior a estes
procedimentos concursais. Há que se incluir, portanto, nas disposições do art.
9°, parágrafo único - que trata das ressalvas á suspensão do curso da
prescrição motivado pela decretação da recuperação ou liquidação -, todas as
ações que estejam fundadas sobre contratos perfeitos e acabados fmoados
entre'o devedor e seus credores dentro do processo concursal~
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Sala das Sessões, em de de 1997.

70330700.191

~
Deputado Valdomiro Meger

EMENDA MODIFICATIVA N° 23

Dê-se ao inciso fi do art. 79 do Substitutivo aó Projeto
de Lei nO 4.376-A, de 1993, a seguinte redação:

"/// - fixará, se possível, o termo legal da liquidação
judicial naforma do art. 15, parágrafo único, desta lei".

JUSTIFICAÇÃO

A emenda vem ajustar o art. 79, m, que trata do
despacho que ordena o processamento da recuperação judicial, ao art. 15, que
em seu caput prevê a ineficácia de atos praticados pelo devedor dentro do
termo legal da recuperação ou da liquidação judicial.

70~307oo.191

S.W:dBsS_lt,Â~ de 1997.

Deputadop:-;:'~rigues da Cunha

EMENDA ADITIVA N° 24

Acrescente-se ao art. 79 do Substitutivo ao Projeto de Lei
nO 4.376-A, de 1993, oseguinte parágrafo único:

"Parágrafo único. O Juiz poderá dispensar a nomeação
do Comitê. conforme previsto no inciso XII deste artigo. se verificar que o
passivo do devedor é inferior a 24.000 UFIR (vinte e quatro mil unidades



Dezembro de 1999 DiÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

fiscais de referência) ou por outra ra=ão devidamente fundamentada. quando
então nomeará tão-somente o Administrador Judicial. "

JUSTlFICACÃO

Pretendemos ajustar a necessidade de nomeação do
Comitê para aqueles casos onde o passivo do devedor seja muito pequeno ou
quando haja um número reduzido de credores ou empregados na empresa, que
não justifique a formação do Comitê. Nestes casos, o Juiz terá a opção de
designar tão-somente o Administrador Judicial, que acompanhará todo o
processo de liquidação judicial da empresa

Nossa intenção vem de encontro à mesma filosofia
demonstrada pelo Relator no art. 156 do Substitutivo que prevê o processo
sumaríssimo para as liquidações judiciais de empresas que possuam passivo
inferior a 24.000 UFIR.
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Sala das Sessões, em de de 1997.

1.- 2C7-~)(
Deputado Adroaldo St~t '

EMENDA N° 25
Dê-se ao art. 143 do Substitutivo a seguinte redação:

Art. 143. Constitui crime, antes ou depois de decretada a

recuperação ou liquidação judicial, tendo com elas nexo causal:

I - efetuar gastos pessoais ou familiares excessivos em relação à

sua condição econômica;

II - realizar despesas vultosas em operações arriscadas, inclusive

envolvendo titulos ou valores mobiliários transacionados em bolsas de mercadorias ou de

valores;

III - empregar meios ruinosos ou abusivos com o fim de obter

recursos ou fundos;

IV - vender ou revender mercadorias ou produtos com preços

manifestamente inferiores aos praticados em mercado;

V - obrigar-se por conta de terceiro a prestação vultosa em relação

à situação da empresa;

VI - não possuir escrituração contábil, nem efetF'0 balanço,

deixar de legalizá-los ou de autenticar as fichas. no caso de escrituraçãq mecânica. no
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prazo e segundo os preceitos da lei, ou possui-Ia de forma irregular, incompleta ou

lacunosa, quando o devedor, por força de lei, tenha a obrigação de mantê-Ia;

VII - exercer atividade econômica ou auxiliar desta, para a qual

tenha sido inabilitado, nos termos do § 6° deste artigo;

Pena: detenção, de I (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

VIII • causar perdas avultadas em operações aleatórias, como

jogos de qualquer espécie;

IX - falsificar material da escrituração contábil, no todo ou em

parte, ou alterar a escrituração verdadeira;

X - destruir, suprimir ou ocultar documento cujo registro é exigido

por lei;

XI • deixar de elaborar o balanço, no prazo e segundo os preceitos

da lei, ou elaborá·lo com inexatidão nas respectivas contas ou omitir sua publicação;

XII • pagar antecipadamente a credores, ~urante o período

suspeito, em prejuízo de outros;

XIII - apresentar declarações ou reclamações falsas, ou juntar a

elas titulos falsos ou símulados.

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

XIV - praticar ato fraudulento de que resulte ou possa resultar

prejuízo aos credc;>res, com o fim de criar ou assegurar vantagem injusta para si ou para

outrem;

xv - simular despesas, dívidas ativas ou passivas e perdas, para

obtenção de maior crédito;

XVI • ocultar ou desviar bens do ativo da massa, inclusive pela

compra em nome de terceira pessoa, ainda que cônjuge ou parente;

XVII - praticar ato que disponha sobre bem do ativo, ou simular

alienação, que possa resultar ou resulte em prejuízo dos credores, durante o período de

suspeição, a fim de criar ou assegurar vantagem injusta;

XVIII - adquirir bem imóvel, título ou valor mobiliário ou crédito,

e colocá-lo em nome de terceiros;

XIX • declarar ou admitir dívida inexistente;
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xx - subscrever título de crédito de favor cuja soma a pagar possa

comprometer a situação da empresa;

XIX - subtrair ou desviar elemento do ativo sujeito ao conc~

ou faltar ao dever, não colaborando na sua arrecadação;

xx - simular o capital social para obtenção de maior crédíto;

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

JUSTIFICAÇÃO

Objetiva-se a manutenção da sistemática processual -- penal

brasileira, dando maior clareza ao texto, evitando repetições e interpretações confusas

quanto à descrição do tipo penal. Entendemos, também que os crimes de perigo devem ser

separados dos de dano, punindo-se estes com maior rigor e separando-se os diversos

agentes do crime falimentar.

Sala das Sessões, em de

EMENDA N° ·26

Dê-se ao art. 144 do Substitutivo a seguinte redação:

Art. 144. Pratica crime, antes ou depois de decretada a

recuperação ou liquidação judicial, tendo com elas nexo causai:

I - o profissional que assinar balanço inexato;

11 - o credor que receber pagamento de devedor em situação de

c~nômico-financeiro, ciente da preterição dos demais;

III - o que adquirir bem do ativo do devedor, tendo conhecimento

do prejuízo causado a terceiro, ou participar de simulação nestes casos;

IV • o terceiro em cujo nome o devedor tenha colocado o bem
adquirido;

Sexta-feira 3 00307

v - o beneficiário, nos casos de divida fictícia, contraída,

declarada ou reconhecida, da subscrição de título de crédito em seu tavor;

VI - a pessoa que emprestar o seu nome para a atuação do

inabilitado, bem como os sócios e administradores de empresa fictícia ou de favor.

VII - aquele que exercer, inclusive por interposta pessoa, atividade

. econômica ou auxiliar desta, em casos de inabilitação ou de incapacidade devidamente

comprovadas.

Pena: detenção, de I (um) a 4 (quatro) anos, e mul~.
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JUSTIFICAÇÃO

Entendemos de bom alvitre manter a sistemática processual-penal

brasileira, dando maior clareza ao texto, evitando repetições e interpretações confusas

quanto ao tipo penal.

?s crimes de perigo devem ser separado dos "~ dano, punindo-se

estes com maior rigor separando-se os diversos agentes do crime falimentar para melhorar

a sistematização.

Dezembro de 1999

Sala das Sessões, em de de 1997.

-------..

EMENDA N° 27

Dê-se ao art. 145 do Substitutivo a seguinte redação:

Art. 145 Pratica crime relacionado com a decretação da

recuperação ou da liquidação judicial aquele que:

I - promover, inclusive por interposta pessoa, habilitação de

crédito simulado ou indevido, no todo ou em parte;

11 - após a decretação da recuperação ou da liquidação judicial,

des'liar..-receber ou, em declaração pública ou privada, encobrir bem do devedor em

liquidação;

.III - ciente do estado econômico do devedor ou da sua liquidação,

desviar ou receber bem do seu patrimônio, ou adquiri-lo por preço notoriamente inferior

ao de mercado;

IV - após a decretação da recuperação ou da liquidação judicial,

desviar, receber ou ocultar bem do devedor sujeito ao concurso de credores;

Pena: reclusão, de.2 (dois) a 5 (cinco) anoS", e multa.

JUSTIFICAÇÃO

Pretende-se manter a sistemática processual-penal brasileira,

dando maior clareza ao texto. evitando repetições e interpretações confusas fc\1iànto à

','rririlo do tipo penal. I
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Torna-se necessário separar os crimes de perigo dos de dano,

punindo-se estes com maior rigor, bem como distinguindo-se os diversos agentes do crime

falimentar, para melhorar a sistematização.

Sala das Sessões, em de

EMENDA N° 28

Dê-se ao art. 146 do Substitutivo a seguinte redaçlo:

Art. 146. Pratica crime relacionado com a decr:etaçl.o da

recuperação ou da liquidação judicial o conselheiro, diretor, administrador ou gerente do

devedor que:

I - cometer quaisquer atos ilicitos definidos nesta Lei;

II - concorrer para causar ou agravar a crise econômica da

empresa, faltando aos deveres e responsabilidades de suas funções.

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

JUSTlFICAÇÁO

A presente emenda visa a manter a' sistemática processual-penal

bruileira, dando maior clareza ao texto, evitando repetições e interpretações confusas

quanto âdescrição do tipo penal.

Busca-se, também, separar os crimes de perigo dos de dano,

punindo-se estes com' maior rigor, e distinguindo-se os diversos agentes do crime

falimentar, melhorando a sistematização.

Sala das Sessões, em de

EMENDA N° 29
Dê-se ao art. 147 do Substitutivo a seguinte redação:

Art. 14f Pratica crime o membro do Comitê, o conse1heirõ.'..,
diretor, administrador ou gerente que, durante a fase da liquidaçlo judicial:

I - receber ou pactuar com retribuição em dinheiro ou de outras

formas diversas da que tem direito;

Sexta-feira 3 00309'
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II - desviar, deixar de entregar ou de depositar regularmente

dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel da massa de que tenha posse em virtude da

fIInçIo;

111 - prestar informação ou parecer in~xatos ou falsos,

apresentando relatório ou fazendo exposições contrárias à verdade, ou omitir fato relevante

de que tenha conhecimento.

Pena: reclusão;de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Paràgrafo único. Tratando-se de conselheiro,

administrador ou gerente a pena será aumentada de 1/3 (um terço).

diretor,

JUSTIFICAÇÃO

Objetiva esta emenda a manter a sistemática processual-penal

brasileira, dando maior clareza ao texto, evitando repetições e interpretações confusas

quanto à descrição do tipo penal.

de 1997;'deSala das Sessões, em

Entende-se necessário, ainda, separar os crimes de perigo dos de

dano, punindo-se estes com maior rigor, e distinguindo-se os diversos agentes do crime

falimentar, melhorando-se a sistematização.

EMENDA N° 30

Dê-se ao art. 148 do Substitutivo a seguinte redação:

Art. 148. Pratica crime o juiz, o representante do Ministério

Público, o administrador judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o

leiloeiro que, atuando no processo de recuperação ou liquidação judicial, adquirir bens d.!
massa direta ou indiretamente ou, em relação a eles, participar de alguma especulaçlo de

lucro.

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda visa a manter a sistemática processual-penal

brasileira, dando maior clareza ao texto, evitando repetições e interpretações confusas

quanto à descrição ao tipo penal.
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Procura-se separar os crimes de perigo dos de dano, punindo-se

estes em maior rigor, e distinguir os diversos agentes do crime falimentar, para melho1'81" a

sistematização.

Sala das Sessões, em de

EMENDA N° 31

Dê-se ao art. 149 do Substitutivo a seguinte redação:

Art. 149. As disposições do Código Penal, correspondentes ao

valor, aplicam-se à pena privativa de liberdade e à multa previstas na Lei.

JUSTIFICAÇÃO

Adota-se subsidiariamente a legislação penal quanto a esse tema.

Sala das Sessões, em de

EMENDA N° 32

Dê-se ao art. ISO do Substitutivo a seguinte redação:

Art. 150. A condenação por qualquer um dos fatos descritos nos

arts. 143, 146 e 147 desta Lei importará na inabilitação, pelo prazo de la (dez) anos, p~

o exercicio de atividade econômica ou auxiliar desta a que se dedicava o agente, e na
,:/

incapacidade permanente para ser gerente, mandatário, ou fazer parte do conselho de

administração ou da diretoria de qualquer empresa sujeita a esta Lei.

§ 1°. A inabilitação produzirá efeitos desde o trânsito em julgado

da sentença, mas o prazo ficará suspenso enquanto durar a pena de privativa de liberdade,

começando a correr a partir do seu cumprimento ou da extinção da punibilidade.

§ 2°. A reabilitação extinguirá a inabilitação imposta ao devedor

para o exercício de atividade econômica ou auxiliar desta.

Sexta-feira 3 00311
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. § 30 A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 (dois) anos

da data em que, de qualquer modo, for extinta a pena ou terminar sua execução, desde que

o condenado prove estarem igualmente extintas, por sentença, as suas obrigações.

JUSTIFICAÇÃO

Acompanha-se a tendência moderna do Oii'eito CO~'ercial e

Eco?ômico. com a preservação das empresas viá~eis ou quando houver interesfe s~al;
punmdo-se, quando for o caso, as pessoas naturaIs agentes do crime, independentemente

da situação de insolvência do ente jurídico.

Sala das Sessões, em de

EMENDAN° 33

Dê-se ao art. 153 do Substitutivo a seguinte redação:

Dezembro de 1999

Art. 153. A prescrição extintiva da punibilidade de crime cometido

dUJ1Ulte a recuperação ou liquidação judicial terá a duração de 3 (três) anos, contados ~

partir do dia em que transitar em julgado a sentença que encerrar a liquidação ou julgar..,
cumprida a recuperação.

JUSTIFICAÇÃO

Esta redação é mais enxuta, aperfeiçoando a técnica legislativa.

Sala das Sessões, em de (ielm
; )

,<.

EMENDA NO 34
Dê-se ao art. 154 do Substitutivo a seguinte redação:

Art. 154. Sempre que esta Lei não disponha de modo diverso,

al'licar-se-ão as regras gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal aos crimc;J

nela previstos.
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JUSTIFICAÇÃO

Adota-se subsidiariamente a legislação penal e processual penal.

Sexta-feira 3 00313

Sala das Sessões, em de del~

EMENDAN° 35
Dê-se ao art. 155 do Substitutivo a seguinte redação:

Art. 155. O deferimento de recuperação da empresa não excluirá o

processo e julgamento do agente por crime cometido durante a recuperação ou liquidação

judicial.

JUSTIFICAÇÃO

Acompanha-se a tendência moderna do Direito Comercial c

Econômico, com a preservação das empresas viáveis ou quando houver interesse social,

punindo-se, quando for o caso, as pessoas naturais agentes do crime, independentemente

da situação de insolvência do ente juridico.

Sala das Sessões, em de

EMENDAN° 36

Depu.tado-;f7m~

~
Dê-se ao art. 170 do Substitutivo a seguinte redaçIo:

Ar!. 170. O Capítulo I, do Título 11, do Livro lI, do Deoreto it
2.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passa a ter a seplftce redaqIp:

"Art. 504. A ação será íntentada dirctameftce no Juizo
criminal, devendo nela funcionar o órgão do Ministério P11blico
titular da respectiva promotoria.

....... 04 .

Art. 510 ..

Parágrafo único. O juizo criminal comunicará ao juizo u~

liquidação ou da recuperação a sentença, os recursos, o
cumprimento da pena e a extinção da punibilidade."
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JUSTIFICAÇÃO

o juízo de liquidações e recuperações deve ser inteirado de tudo o

que ocorrer sobre o processo, pois é ali que será controlada a interdição do devedor e

decidida a sua recuperação nos momentos oportunos.

Sala das Sessões, em

EMENDAN° 37

Dê·se ao art. ISI do Substitutivo a seguinte redação:

Art. 151. Os administradores, .diretores e gerentes da empresa

equiparar-se-ão ao devedor, inclusive em Iiquidaçll.o, para todos os efeitos de apenaç~

decorrentes desta Lei.

JUSTIFICAÇÃO

Busca-se a tendência moderna do Direito Comercial e Econômico,

com a preservação das empresas viáveis ou quando houver interesse social, punindo-se,

quando for o caso, as pessoas naturais agentes do crime, independentemente da situaçll.o de

insolvência do ente jurídico.

Sala das Sessões, em de

Deput.al4rd1mB

EMENDA N° 38

Dê·se ao art. 152 do Substitutivo a seguinte redação:

Art. 152. Tratando~se de liquidação de pequena empresa, o juiz

poderá diminuir a pena de reclusão de 1 (um) a 2/3 (dois terços) e converter a multa em

prestação de serviços à comunidade.

JUSTIFICAÇÃO

A substituição das penas privativas de liberdade pelas alternativas

é uma tendência do Direito Moderno.

Dezembro de 1999 .
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Além do mais, com essa disposição, atende·se ao princípio da

razoabilidade e da proporcionalidade.

Sala das Sessões, em de'

EMENDAN° 39
Suprima-se o art. 36.

JUSTIFICATIVA

Sexta·feira 3 00315'

A matéria tratada no Artigo 36 do substitutivo adotado pela Comissão objetiva regular
'valores pecuniários entregues ao devedor a título de adiantamento de contrato ou de
empréstimo... ' .

Ora, não pode a lei ordinária versar sobre assunto que a Constituição reservou, em seu
Artigo 192, seus incisos e parágrafos, à lei complementar.

Inconstitucional, portanto, o disposto no Artigo 36 do substitutivo adotado.

PellUlti~ão, renumerando-se os artigos subseqüentes.

Deputado Paes Landim
PFl1PI

EMENDAN° 40
Dê-se a seguinte redação ao art. 36:

"Art. 36 - Podem, ainda, ser objeto de restituição todos os valores pecuniários entregues
ao devedor a título de adiantamento de contrato ou de empréstimo nos 15 (quinze) dias
anteriores ao requerimento de recuperação ou de liquidação judicial, ressalvado o
disposto no § 3° do artigo 75 da Lei 4728."

JUSTIFICATIVA

A matéria tratada pelo Artigo 36 deve preservar, em função da extrema relevância das
exportações brasileiras e dos contratos de câmbio nessas exportações, o interesse maior da Nação.

No Brasil, por força de lei. somente à moeda nacional se confere poder liberatório.

Proíbe.~,J10 Brasil, a qualquer outra moeda, quer o poder de liberar alguém de dívidas,
quer a pretensão de ser a moeda estrangeira necessariamente aceita em pagamento..

Assim. a moeda estrangeira é. no Brasil. mercadoria: nos contratos de compra e venda de
câmbio compra-se e se vende moeda estrangeira.
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Nos contratos de câmbio de exportação o exportador. sem nenhuma interferência do Sistema
Financeiro. contrata com alguém exportação. em regra para pagamento em moeda estrangeira.

Por força da lei quase monopolista de câmbio da União, o exportador tem então a obrigação
da vender a um banco o câmbio da moeda estrangeira que vai receber em pagamento: não cede seu
c~ito nem aliena: vende divisas futuras para pagamento em Reais. Sem o cumprimento dessa
obrigação. nio lhe faculta a lei embarcar sua mercadoria. :

Enfatize-se a extrema importância. para o Brasil. dos mecanismos dos contratos de câmbio
de exportação.

De um lado. os interesses da União no crescimento de nossas exportações. de outro. as
dificuldades que teria o exportador se. sem a intermediação do sistema financeiro. desejasse receber
no exterior o produto de suas vendas.

A efetiva internação no Brasil. das divisas que advêrn das exportações. são condição de que
possam realizar-se pagamentos de importações exigidas peja atividade produtiva iOl~rna.

o Artigo 7S da Lei 4728 faz do contrato de câmbio. uma vez protestado. de acordo com a
lei, instrumento bastante para requerer a ação executiva.

Os riscos nas exportações são muito elevados, porque é indispensável correr os riscos, tanto
da praça de importação. quanto da praça de exportação.

E. entretanto. é somente o exportador quem efetua todas as avaliações e contratações: não
tem o banqueiro ou o governo o poder de constranger o exportador à venda para a praça externa,
nem o de impedir que a venda se faça, nem de escolher a pessoa do comprador no estrangeiro ou os
detalhes e garantias do negócio. .

A motivaçilo do Ardgo 36 do substitutivo adotado pela Comissilo é de ordem micro
econômica e de interesse indhidual.

A motivaçilo do Ardgo 75, § 3°, da Lei 4728 é macro-econômica, de interesse soelal, e
fundada em reclamos da economia, trabalho e produção nacionais.

Temos diante de nós duas diferentes disposições: uma relativa à restituição de mercadorias__
compradas. outra relativa à restituição do preço de câmbio vendido.

O prazo de IS dias, para pedido de restituição de mercadorias. foi estipulado para o fun de
limitar-se temporalmente o direito de restituição, sem o que a jurisprudência estaria sem lei, diante
de cada caso concreto. gerando debates. amplas contradições e desafiando cri~rios de
reconhecimento de múltiplas figuras de fraude.

Já o Artigo 7S. § 3°. da Lei 4728. não estipula regra temporal para as estipulações de
adiantamento por conta de contrato de câmbio.

Mas há motivos extremamente relevantes para isso. Todos eles de ordem macro
econômica e de interesse naeional.

É que a figura do Artigo 75. § 3°. da Lei 4728, supõe que entre os exportadores e os bancos,
no Brasil e no exterior. e os compradores, no exterior. haja possibilidade de prolongar os
entendimentos característicos desse tipo de negociação.

Somente o tempo de embarque da mercadoria exportada, a partir do contrato de
eimbio, já excede amplamente dos 15 dias.

Somem-se OI intervalol de tempo da viagem, da entrega de benl e da apreseataçilo dOI
saques no eltterior.

Evidencia-se a impossibilidade física e jurídica de relação razoável entre os prazos das
negociações. dos trajetos das exportações e da realização dl••u obri,ações de direitoS. a serem
objeto de atos praticados no exterior.



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,'-,'- SUPLEMENTO

Evidencia-se, (l despropósito de pretender aplicar, aos adiantamentos sobre contratos, de
câmbio, os prazos aplicáveis à restituição de mercadorias já entregues.

A aprovação do Artigo 36, na forma proposta pelo substitutivo aprovado pela Comissão,
redundará na destruição do mercado exportador brasileiro.

Deputado Paes Landim
PFllPI

EMENDA N° 4.1
Inciso v, § único, do Art. 39, - Suprima-se esse inciso.

JUSTIFICATIVA

Sexta-feira 3 00317

1. O inciso em epígrafe pretendia considerar encargos e dívidas do devedor, e, por conseqüênci~
preferir a qualquer outra ~vida. ressalvadas as previstas no caput do mesmo artigo, o. bonorários do advog~

do contratado pelo devedor.

2. Esse dispositivo poderia compreender o advogado que defenderá a própria empresa. ou ac
advogado que defenderá seus sócios.

3. Os interesses da empresa serão, na forma do próprio substitutivo, defendidos pelo administra
dor judicial, que receberá, pelo exercício de suas funções, remuneraçõea determinadas pelo Juízo, de acorde
com o critério estabelecidos no art. 26.

A contratação, pelo administrador judicial, de procuradores, depende de autorizaçio judicial (art
116, § úni5.0) e se~ custo será apresentado junto com as demais despesas (art. 118).

Se o inciso tratasse desse advogado, contratado pelo administrador judicial, portanto, a regra se
ria inócua, já que as despesas deles têm disciplina própria.

4. Porém, se p~tendesse o dispositivo'tratár dos honorários dos advogados do sócio, então seria
disparata a proposta.

Os honorários dos advogados dos sócios devem ser pagos pelos próprios sócios, e não pela em-
presa.

Também, nel", ,hipótese, mereceria supressão O diapositivo.

S. Pela supressão.

Deputado Paes Landim
PFllPI
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EMENDA N° 42
Dê-se ao artigo 108 a seguinte redação:

"Art. 108 - Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente nesta lei,
o juiz decidirá por analogia, atendendo à UllÍdade e universalidade do
concurso e à igualdade de tratamento dos credores, resP,eitadas as categorias
dos créditos privilegiados."

JUSTIFICATIVA

Dezembro de 1999

Tem essa emenda o objetivo de fazer prevalecer a intenção e o espírito do projeto de lei, sem
o que se destruiria todo o ordenamento jurídico de crédito, e o direito das obrigações do Código
Civil, no Brasil, desestabilizando toda a estrutura de concessão de créditos. e, por conseguinte. toda
a produção nacional. .

Deputado Paes Landim
PFUPI

EMENDA N° 43
Suprima-se o § 1° do artigo 109, remunerando-se as demais.

JUSTIFICATIVA

A adoção do critério do § 1° do Artigo 109 geraria:

1. Epriquecimento sem causa de terceiros em detrimento de quem concedeu crédito, certo de estar
garantido pelo ordenamento jurídico pátrio.

2. Tenderia a gerar a perpetuação dos processos, posto que nenhum credor desejará permitir que se
extinga processo de devedor solidário seu. enquanto não houver conseguido receber razoável e
integralmente seus créditos.

3. Por outro lado, seria iníqüo que terceiros, para com os quais o recuperando ou falido se tenha
obrigado, sejam beneficiados por extinção de sentença que não guarde qualquer relação com a_
dívida original contratada.

Observe-se que o recuperando ou falido pode ter sido avalista ou fiador, por exemplo, em
contrato de locação de terceiro.

Ora, o locatário não está obrigado a conhecer do processo de falência ou recuperação Jo
fiador ou avalista. Seria despropositado que as dívidas de aluguel do terceiro fossem consideradas
extintas pelo simples fato de que o falido olvidou na declaração da falência ou da recuperação a
existlncia aé aval. Observe-se que, nesse caso, no processo de recuperação ou falência. o locador
não será necessariamente parte. Pode nem mesmo ter conhecimento de sua existência.

O mesmo se aplica a dezenas de outros institutos do direito civil e comercial pátrio.

4. Inúmeras fraudes, baseadas nesta extinção de obrigações do devedor, poderão ser perpetradas se
vingar o pretendido no § 1° do Artigo 109: devedores, que tenham recuperandos ou falidos como
co-obrigados solidários em débitos seus, podem. postergar processos com a finalidade de se
enriquecerem ilicitamente e gerarem empobrecimento sem causa de credores não envolvidos no
processo de falência. O Congresso Nacional não pode prestar-se a instrumentar tais iniqüidades.

Pela supressão, renumerando-se os demais dispositivos.

f/tU! tzut~
Deputado Paes Landim

PFUPI
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EMENDAN° 44

Sexta-feira) nU) 11) -

Suprima-se o parágrafo único do art. 110.

JUSTIFICATIVA

A adoção do critério do parágrafo único do Artigo 110 geraria:

1. Enriquecimento sem causa de terceiros em detrimento de quem concedeu crédito, ceno de estar
garantido pelo ordenamento jurídico pátrio.

2. Tenderia a gerar a perpetuação dos processos, posto que nenhum credor desejará permitir que se
extinga processo de devedor solidário seu, enquanto não houver conseguido receber razoável e
integralmente seus créditos.

3. Por outro lado, seria iníqüo que terceiros, para com os quais o recuperando ou falido se tenha
obrigado, sejam beneficiados por extinção de sentença que não guarde qualquer relação com a_
dívida original contratada.

Observe-se que o recuperando ou falido pode ter sido avalista ou fiador, por exemplo, em
contrato de locação de terceiro.

Ora, o locatário não está obrigado a conhecer do processo de falência ou recuperação do
fiador ou avalista. Seria despropositado que as dívidas de aluguel do terceiro fossem consideradas
extintas pelo simples fato de que o falido olvidou na declaração da falência ou da recuperação a
exisi!ncia -ae-ãval..Observe-se que, nesse caso, no processo de recuperação ou falência, o locador
não será necessariamente parte. Pode nem mesmo ter conhecimento de sua existência.

O mesmo se aplica a dezenas cj~ outros institutos do direito civil e comercial pátrio.

4. Inúmeras fraudes, baseadas nesta extinção de obrigações do devedor, poderão ser perpetradas se
vingar o pretendido no parágrafo único do Artigo 110: devedores, que tenham recuperandos ou
falidos como co-obrigados solidários em débitos seus, podem postergar processos com a finalidade
de se enriquecerem ilicitamente e gerarem empobrecimento sem causa de credores não envolvidos
no processo de falência O Congresso Nacional não pode prestar-se a instrumentar tais iniqllidades.

Pela supressão, renumerando-se os demais dispositivos.

Deputado Paes Landim
PFUPI

EMENDA N° 45
Suprima-se parágrafo 3° do art. 136.

JUSTIFICATIVA

A adoção do critério do § 3° do Artigo 136 geraria:

I. Enriquecimento sem causa de terceiros em detrimento de quem concedeu crédito, certo de estar
garantido pelo ordenamento juódico pátrio. •

2. Tenderia a gerar a perpetuação dos processos, posto que ,?enhum credor desejará permitir que se
extinga processo de devedor solidário seu, enquanto não houver conseguido receber razoável e
integralmente seus créditos.

3. Por outro lado, seria iníqüo que terceiros, para com os quais o recuperando ou falido se tenha
obrigado, sejam beneficiados por extinção de sentença que não guarde qualquer relação com a_
dívida original contI'a!ada.

Observe-se que o recuperando ou falido pode ter sido avalista ou fiador, por exemplo, em
contrato de locação de terceiro.

Ora, o locatário não está obrigado a conhecec do processo de falência ou recuperaçio do
fiador ou avalista. Seria despropositado que as dívidas de aluguel do terceiro fossem consideradas
extintas pelo simples fato de que o falido olvidou na declaração da falência ou da recuperação a
existlncia d-eãVãí."Observe-se que; nesse ca~o, no processo de recuperação ou falência, o locador
não será necessariamente parte. Pode nem mesmo ter conhecimento de sua existência.
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o mesmo se aplica a dezenas de outros institutos do direito civil e comercial pátrio.

4. Inúmeras fraudes, baseadas nesta extinção de obrigações do devedor, poderão ser perpetradas se
vingar o pretendido no § 3°do Artigo 136: devedores, que tenham recuperandos ou falidos como co
obrigados solidários em débitos seus, podem postergar processos com a finalidade de se
enriquecerem ilicitamente e gerarem empobrecimento sem causa de. credores não envolvidos no
processo de falência. O Congresso Nacional não pode prestar-se a instrumentar tais iniquidades.

Pela supressão, renumerando-se os demais dispositivos.

~t1~
Deputado Paes Landim

PFlJPI

EMENDA SUPRESSIVA 46
Suprima-se o § 20 e seus incisos e alíneas co artigo 161 do Substitutivo em

apreço.

JUSTIFICATIVA

Os prazos para manifestação consignados não redundam em celeridade que

autorize regra processual especial. e ainda cometem algumas impropriedades,

como conferir apenas sete dias para contestação de ações e para embargos, que se

forem declaratórios - para sanar omissão ou contradição - o prazo é maior que o

genérico, se à execução ou de terceiros - de natureza não recursal, portanto ação - é

exiguo. Já no que respeita aos prazos conferidos ao juizo, são inócuos, posto que

não cominam sanção à sua não ~bservància." r.~
5Lf'l~ j,1'5 Sc-'3SDcP, r-7 o~~~

~\J .JW. ;J1(OVU !(pS)t7/)

J3 {.;~ ?7;/:J)FljJcJ~~

EMENDA SUPRESSIVA 47

Suprima-se o artigo 30 do Substi~tivo em apreço.

JUSTIFICATIVA

As instituições financeiras públicas e privadas, as cooperativas de crédito,

as sociedades seguradoras, de capitalização, de previdência privada e outras



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO,
entidade~ que explorem atividades econômicas, merecem estar sujeitas ao instituto

da recuperação e liquidação judicial, nos mesmos termos propostos às demais

empresas. enquanto não se define situação especial. Da maneira como encontra·se

a redação dada ao artigo 3°, co~ceremos va~'cia le~de nefasta conseqüência.

5,1{,t') ]) f5 )'0SOlT-J I 6f/"( O .~

\\J .
jtjJ;1IlúrNL X9JJ cf1)

z>~~ p;;//~~c~

EMENDA SUPRESSIVA 48
Suprima-se o artigo 168 do Substitutivo em apreço.

JUSTIFICATIVA

Não é competente o Legislativo para determinar que outro Poder encaminhe

projetos de lei subsidiários à matéria em apreço.

5'1Z1 Mj J'Ó~' err @'1 //-7t

~~
)to/ ,íJl1Út/t/f- ?ofS"qo

PU/Co ff/l'jT/tPCJ0ft

EMENDA MODIFICATIVA 49

Altere-se ao denominação do TITULO IV do Substitutivo ("Da Liquidação

Judicial do Devedor") para que passe a figurar "Da Liquidação Judicial dos Bens

do Devedor".

JUSTIFICATIVA

A liquidação em referência é dos bens e não da~ do devedor.

5-9UJI)f(,~>Õ"<D, e-1D~~

)(~/?1/ovv"'t. ;0.íS<'~
?~c.:> ~/r'}r/~('o/c/
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EMENDA SUPRESSIVA 50

"Art. 16 .....................................................................................

Parágrafo Único. Sem prejuízo da responsabilidade do Comitê
do Administrador Judicial ou do Ministério Público, qualquer credor poderá
mtentar a ação revocatória. "

JUSTIFICAÇÃO

Dczemhro de 1999

. Parece-nos que a intenção do Relator foi a de garantir a
proposItura da ação revocatória pelo credor, caso os titulares elencados no art. 16
não o façam. Ocorre que o art. 16 prevê a responsabilidade também do
Ministério Público e o exclui no parágrafo único, a nosso ver por lapso
redacional.

Sala das Sessões, em of de novembro de 1997.

Deputado

EMENDA SUPRESSIVA 51
Suprima-se o inciso VII do art. 57.

JUSTIFICAÇÃO

Diz o art. 57 que "Constituem meios de recuperação judicial da
empresa, dentre outros: C..) VII - aumento da carga horária dos trabalhadores,
sem remuneração complementar ou redução temporária de seus salários, desde
que haj a concordância expressa, mediante deliberação de 2/3 (dois terços) dos
empregados. n •

Ocorre q~e a Constituição Federal permite a redução de salários
mediante Acordo ou Convenção. Não permite, porém, aumento de carga horária
dos trabalhadores sem a respectiva remuneração complementar. A nosso ver, o
inciso VII possui vício de inconstitucionalidade devendo, portanto, ser
suprimido.

Sala das Sessões, em {li de novembro de 1997.

Deputado
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redação:
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EMENDA MODIFICATIVA DE PLENÁRIO 52

Dê-se ao artigo 124 do Substitutivo ao PL 4.376-AI93, a seguinte

Sexta-feira 3 00323

"Art. 124. As quantias em dinheiro, recebidas a qualquer titu
lo, serio depositadas, dentro das 24 (vinte e quatro) boras seguintes, em instituições fi
nanceiras federais, ou, se inexistirem na praça, em instituições fiuanceiras públicas esta
duais, ou, se inexistirem na praça, em instituições fmanceiras privadas."

Sala das Sess6es, em Oq-de novembro de 1997.

EMENDA SUPRESSrvA 53

Art. 161 .

§ 2° .

1- 10 (dez) dias para a interposição de agravo contra as
decisões interlocutórias proferidas.

JUSTIFICAÇÃO

O inciso I, do § 2°, do art. 161, do Substitutivo mantém a
redação impropriamente adotada na lei atual. Nos termos do art. 522 do Código
de Processo Civil, das decisões interlocutórias cabe o recurso do Agravo no
prazo de 10 (dez) dias.

Sala das Sessões, em C{ de novembro de 1997.

Deputado
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Substitua-se, na ementa, nos arts. 1° "caput", 2°, 3°,
4°, 5°, 6°, incisos I, m, IV, V, § 7°, no Titulo n, nos arts. 80

, incisos li,
90

, "caput" e parágrafo único, inciso li, 10 "caput", 11, 12 parágrafo
único, 14, 15, "caput" e inciso V, 18,21,23 incisos 1 e rI, .24 § 10 ,27,
28, 33, § único, arts. 34, 35, 36, 39, incisos rI e IV, 41,"caput", 48 § 2° ,
arts. 54, incisos. I e m, 61, parágrafo único, 63 "caput" e § 10

, no Título
IV, nos arts. 75 inciso I e § 30, 76, § 10 ,77 "caput" e §§ lO, 20 e 3°, 78, 79
"caput" , incisos. TI ,m e IX, 80, 81, 83, 85 "caput" e §§ 1° e 2°, 86,
87, 88 §§ 2° e 3°, 89, 90, 91 parágrafo único, no Capitulo m, arts. 93

."caput" e parágrafo único, 94 "caput"e incisos rn e IV, 95"caput", 96, 97
"caput" e incisos. rI e III e § §Io, 3°, 4°, 5°, 98, 99 "caput" e § 10, 100,

101,102,103"caput", 104, 105 e §§ 3°, 4°, 5°, 106 "caput"e § 2°,
lOT'caput", 109 "caput" e §§ 2° e 3°, 112 "caput", no Capitulo IV, arts.
113 "caput" e inciso. I, art. 117 incisos I e rI, 118, 120, no Capitulo VI,
arts. 128 "caput" 133, 134,incisos rI, m, IV, .137, inciso I, 138, 141, 142,
143 "caput", 146 "caput", 147 incisos nem, 149, 151, incisos, rI e m,
152, 153, 154, 155, 156 "caput" e inciso I do § 1° e §§ )0, r, 8°, 158, 159,
"caput", e § 2°, 161 § 2 incisos, n, "c" e V,163 § 3°, 164, 166, 168, inciso
I e 170, todos do Substitutivo, a locução "liquidação judicial" ou
simplesmente "liquidação" pela denominação 'falência ".

JUSTIFICAÇÃO

Dezembro de 1999

Liquidação judicial já eexpressão ptesente na cultura jurídica
brasileira, definindo o processo tendente a extinguir sociedades comerciais ou civis, estejam
ou não em situação de insolvência. É prevista, por exemplo, nos artigos 655 e seguintes, do
Código de Processo Civil de 1939, nessa parte em vigor (conforme o art. 1218 inc. VII, do
Código de Processo Civil de 1973) e nos artigos 206, n, e 209, da Lei das Sociedades
Anômmas (Lei 6404176). A utilização da mencionada expressão (liquidação judicial) para
definir o processo de extinção da empresa em estado patrimonial deficitário, restringiria

demasiadamentefua finalidade, com reflexos na interpretação de dispositi vos Já vigentes e
9ue dela também se utilizam. Poderia ser questionada, por exemplo, a possibilidade do
ajuizamento de ação de dissolução de sociedade, em razão de exploração de objeto ilícito, se
não demonstrada o estado de insolvência.

De outro lado, o vocábulo falência, além de ser de uso comum
no vocabulário jurídico pátrio, já é conhecido e melhor compreendido pela população, com
todos os seus efeitos práticos. E disso depende, como se sabe, a eficácia da aplicação da lei.

Sala das Sessões, em de de 1.997

EMENDA N° I 55
próprio e"

DeP~áximO
Suprima-se no artigo 1° do Substitutivo a locução "em nome

JUSTIFICAÇÃO

Para possibilitar uma correta interpretação do dispositivo legal,
indispensável é que constem apenas as palavras necessárias para a exata compreensão do
pteCeito,·-Além-de inútil, a citada locução, presente no art. IOdo Substitutivo, poderá
dificultar a aplicação dos efeitos da falência a efetivos partícipes da exploração da atividade
empresarial, como por exemplo, os sócios solidários.

Sala das Sessões, em de de 1.997
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Dê-se ao art. 2° do Substitutivo a seguinte redação: EMENDA N° ! 56
"Art. 2°:As empresas públicas e as sociedades de economia

mista que tenham por finalidade a exploração de atividade econômica de
cunho mercantil estão sujeitas à extinção, por processo judicial ou
extrajudicial, quando apresentarem prejuízo patrimonial ".

JUSTIFICAÇÃO

o artigo 2° deve ser substituído por critério que determíne o
decreto da liquidação extrajudicial das sociedades estatais em estado deficitário.

Inclusive é preceito de ordem constitucional que o Estado
responda pelos prejuízos causados por seus agentes. Daí decorre sua responsabilidade pelos
prejuízos de todos os seus empreendimentos, inclusive a partir do controle de sociedades
estatais. Se a falência se estende ao sócio ilimitadamente responsável pelas ebrigações da
sociedade, nos termos da Lei vigente e também do artigo 101 do Substitutivo, forçoso
reconhecer-se que o mencionado dispositivo (artigo 2°) tomaria possível o decreto da
falência do Estado, o que no campo fático pode ser admitido e até constatado, mas no campo
jurídico torna-se verdadeira aberração. Além disso, se a finalidade da inclusão das estatais
no regime falimentar é evitar prejuízo ao Estado, a verdade é que, como se vê, não se
eximirá ela da responsabilidade pelos prejuízos que vierem a ser apurados na falência de
empreendimentos de que participa.

Sala das Sessões, em de de 1.997.

Depu~mo EMENDA N° 57
Dê-se ao art. 3° do Substitutivo a seguinte redação:

"Art.3°. As instituições financeiras públicas e privadas, as
cooperativas de crédito, as sociedades seguradoras, de capitalização, de
previdência privada e outras entidades que explorem a atividade de
captação de poupança popular, sob qualquer modalidade, SUjeitam-se à
intervenção, à liquidaçãO extrajudicial, ao regime de administração
especial, nos termos da lei especial, e à falência. nos termos da presente
lei. "

JUSTIFICAÇÃO

As expressões "outras entidades que explorem atividades
econômicas ", por falta de melhor especificação, podem confundir-se com as previs~ nos
arti~o.s .1° e .2~ de ~odo que não revelam a utilidade pretendida. Ademais, não pode a lei
ordlnana eXIgir a edição de lei complementar para regular matéria de sua competência. Só a
Constituíção Federal pode fazê-lo.

sala das Sessões, em de de 1.997

58

recuperação ou ",
Suprima-se do "caput" do art. 8° do Substitutivo a locução "na

JUSTIFICAÇÃO

É inadmissível que as empresas que consigam o beneficio da
recuperação, ainda tenham em seu favor a exclusão de créditos que, tradicionalmente em
nosso direito, são inexigíveis só em caso de falência Durante esse regime de recuperação,
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em principio, a modo que, quando muito, poderia ser beneficiado com a suspensão do
pagamento, mas não com o reconhecimento da inexigibilidade dos créditos descritos nos
incisos do artigo emendado.

As obrigações contraídas a título gratuito (inciso I, do artigo
emendado), se prejudiciais aos credores, já são ineficazes, confoqne artigo 15, I, do próprio
pwjetoc.---

As prestações alimentícias devidas pelo empresário individual
devem subsistir mesmo na hipótese de recuperação da empresa. A própria lei civil já prevê
que a pensão será devida de acordo com as possibilidades do alimentante, de modo que o
regime em que se encontra o empresário, se seus rendimentos se restringem às atividades
empresariais, será considerado sempre. ademais, a experiência revela a total
irresponsabilidade de alguns alimentantes e os artifícios que costumeiramente utilizam para
recusar o cumprimento de suas obrigações. a previsão só irá estimular esse tipo de atitude.

Também não é recomendável que se atribua aos credores o
prejuízo decorrente da busca do ressarcimento. O inciso II não pode referir-se, pois, à
recuperação de empresa, mas apenas à falência, em que os bens já reduzidos são arrecadados
para a finalidade de rateio.

Da mesma forma, as penas pecuniárias (III) são inexigíveis na
falência, porque a pena não pode ultrapassar a pessoa do infrator, não podendo a multa ser
cobrada da massa falida, universalidade de direito que não se confunde com a pessoa do
falido.

Daí a supressão da e,xp.ressão recuperação do menciona do

Dezembro de 1999

artigo 80
, do projeto.

Sala das Sessões, em de de 1.997.

EMENDA N° 59
Dê-se ao art. 12 do Substitutivo a seguinte redação:

"Art. 12. Compensam-se as dívidas do falido ou do devedor em
regime de recuperação vencidas até o dia da declaração da falência ou
ajuizamento do pedido de recuperação. conforme o Caso.

§ único: Não se compensam:
I - os créditos constantes de título ao portador,.
II- os créditos transfêridos depois de ajuizado o pedido de

recuperação ou de falência, salvo o caso de sucessão por morte;
l/l- os créditos constituídos já à época em que

mequivocamente o devedor já se encontrava em situação de crise
econômico-financeira. "

JUSTIFICAÇÃO

A compensação de dívidas na falência, diante dos interesses
envolvidos e da sabida possibilidade de fraude recomenda que se exija a maior cautela
possível na admissibilidade de títulos de origem duvidosa. Os títulos ao portador podem ser
fmjados para essa finalidade com facilidade. Outros motivos que inspiram o cuidado que
teve o legislador de 1.945 (artigo 46, da Lei de Falências em vigor), devem também ser
considerados pelo projeto.

Sala das Sessões, em de de 1.997.
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Dê-se ao art. 13 do Substitutivo a seguinte redação: EMENDA N° 60

"Art. 13. Continuarão com o Comitê de Credores, exceto na
hipótese prevista na parte inicial do art. 65 , desta lei, ou com o
Administrador Judicial as ações e execuções em curso, de natureza
patrimonial, em que forem partes o devedor e o sócio ilimitadamente
respon.rável, os quais poderão intervir no processo como assistentes. ..

JUSTIFICAÇÃO

A emenda adiciona ao artigo 13 do Substitutivo, as expressões
"exceto na hipótese prevista na parte inicial do artigo 65 desta lei, porque a redação original
não se compatibilizava com aquele dispositivo. É que, durante o regime de recuperação de
empresa, o próprio devedor continua na administrações dos negócios. de modo que não teria
razão para permanecer ele como parte nas ações já em andamento envolvendo interesse da
empresa.

Sala das Sessões, em de de 1.997.

EMENDA N° i 61

Acrescente-se parágrafo único ao art. 26 do Substitutivo:

"Art.26 .

Parágrafo único - A remuneração dos membros do Comitê
ou do Administrador Judicial e a sua forma de pagamento, serão fIXados
pelo juiz em valor não superior a 5% do ativo do devedor, devendo o juiz,
para esse fim, considerar a qualificação do trabalho realizado ".

JUSTIFICAÇÃO

Mesmo com a lei em vigor, que fixa parâmetros rigorosos para
a fixação de remuneração para auxiliares do juizo (artigo 67, do Dec.Lei 7661/45), o Poder
Judiciário acaba deles se afastando, chegando a arbitrar salários milionários ao sindico,
como ocorreu, por exemplo, no caso da falência da Empresa Cevekol S/A, em São Paulo
(US$.6 milhões). Temerário, pois, que o legislador deixe totalmente a critério do magistrado
o arbitramento. .

A emenda, aliás, tem a ver com a necessidade de se evitar
expedientes que possam dar a impressão de envolver o Poder Judiciário em corrupçào, ainda
que ela nào ocorra.

Parece recomendável, que o legislador mantenha consigo o
poder de ditar os limites na conduta de qualquer autoridade, inclusive do Poder Judiciário.

Aliás, o ideal é que a função de administrador judicial, seja
considerada como a de funcionário público habilitado, que não precisará ser remunerado
além do seu salário.

Sala das Sessões, em de

DeP~mo

de 1.997.
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Dê-se ao art. 42 do Substitutivo a seguinte redação:

Dezembro de 1999-

EMENDA N° 62
"Art. 42. Recebida a relação dos credores, em 10 (dez)

dias o escrivão publicará, por edital, aviso aos credores para
apresentarem a declaração e justificação-ie seus créditos.

§i °As declarações de crédito, pÍlra as quais não se
exigirá forma, deverão ser apresentadas pelos credores no cartório,
ficando à disposição dos interessados, inclusive o falido, para
eventual impugnação, pelo prazo de 5 (cinco) dias, depois daquele
previsto no artigo 79, IV, desta lei, independentemente de intimação.

§lo. Caberá ao escrivão ao admitir as declarações de
crédito para automática Inclusão no quadro geral, verificar o
preenchimento dos requisitos formaiS dos títulos que as instruírem,
fazendo as anotações necessárias para esse fim.

po. Ao constatar motivo que impeça a inclusão do crédito,
deverá o escrivão relatá-lo no verso da declaração, por meio de
consulta dirigida ao JUIZ.

§40. Serão submetidos a decisão do Juiz os créditos não
admitidos pelo escrivão e os Impugnados por qualquer interessado, no
prazo indicado no " caput ".

JUSTIFICAÇÃO

Outro grave problema na lei vigente, não solucionado pelo
Substitutivo, está no procedimento de verificação de créditos na falência, incidente que
mais demora acarreta na conclusão do processo.

Pelo sistema atual cada credor apresenta declaração, em
duas vias, com a comprovação do respectivo crédito. Os créditos sujeitam-se a exame
pelos interessados e cada impugnação é autuada e julgada em separado por sentença do
juiz que preside o processo. As declarações retardatá.ias são também examinadas,
instruídas e julgadas individualmente pelo juiz.

A sobrecarga dos serviços de expediente judicial faz do
procedimento de verificação de créditos na falência um incidente demasiadamente
custo~o e demorado. A experiência demonstra que é exatamente esse o incidente que
impede a conclusão do processo falimentar brasileiro em um menor espaço de tempo..

A melhor solução para eliminar a falha na legislação
pertinente é atribuir à serventia judicial o exame dos requisitos formais para a inclusão
dos créditos no quadro geral de credores, remetendo ao juiz apenas as dúvidas suscitadas
pelo Comitê, pelos habilitantes e pelo falido, a exemplo do que ocorre no campo dos
registros públicos, além dos casos em que o crédito não estiver demostrado por título
executivo.

, Para que o processo seja acelerado, o quadro, ao contrário
do que constou do Substitutivo, deve ser elaborado e publicado com base nas decisões do
juiz de Primeira InstânçiÍl., valendo para todos os efeitos, inclusive para a realização de
assembléia geral de credores. Aos créditos em relação aos quais exista recurso pendente
de julgamento atribuir-se-à, em caso de rateio, depósito a título de reserva.

Visando essa finalidade, a seguir, promove-se alterações
nos artigos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 67, 117 e 126 do Substitutivo em enfoque.

Sala de Sessões, em de de 1.997

DepU~imo
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Suprima-se o parágrafo 3° do ano 43 do Substitutivo. EMENDA N° 63.

JUSTIFICAÇÃO

Em decorrência da alteração do ano 42 do Substitutivo, suprime
se o parágrafo 3° do ano 43, face as justificativas ali expostas.

Sala das Sessões, em de de 1.997

EMENDA N° 64

Dê-se ao ano 44 do Substitutivo a seguinte redação:

"Art. -14. As dúvidas e impugnações, a que se refere o
artigo -12, serão examinadas individualmente, em autos apartados,
admitida a produção de provas, em prazo não superior a 30 (trinta)
dias".

JUSTIFICAÇÃO

Em decorrência da alteração do ano 42 do Substitutivo,
promove-se alteração no artigo 44, face as justificativas ali expostas.

Sala das Sessões, em de de 1.997

EMENDA N° I 65

Dê-se ao art. 45 do Substitutivo a seguinte redação:

"Artigo -15. Não será admitida, na habilitação de crédito, a
produção de provas orais, ressalvado o direito do mteressado de
dirigir-se às vias ordinárias e o direito ao pedido de reserva ".

JUSTIFICAÇÃO

Por ser um procedimento incidental e acessório na falência,
a ..rerificaçâlL..de créditos não se presta a discutir questões de alta indagação. Os
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interessados poderão formular pedido de reserva do respectivo crédito no procedimento
falimentar, e caso haja discussão acerca de sua validade e existência, deve ser utilizado o
procedimento adequado para tanto nas vias ordinárias, evitando demora injustificada no
encerramento dos autos principais.

Dezembro de 1999

Sala das Sessões, em de de 1.997

DeP~mo EMENDA N° 66

Dê-se ao art. 46 do Substitutivo a s~guinte redação:

"Artigo 46. Produzidas as provas, na hipótese do artigo
44, caberá ao juiz julgar as habilitações no prazo de 10
(dez) dias".

JUSTIFICAÇÁO

Em decorrência das alterações, respectivamente, dos
~.$os 4~j; 44 do Substitutivo, promove-se alteração do artigo 46, face às justificativas
ali expostas. A Emenda proposta apenas estabelece prazo razoável ao juiz, para o
julgamento das dúvidas relativas às habilitações de crédito na falência sem deixar de
atentar para a necessidade de tomar mais célere o procedimento.

Sala das Sessões, em de de 1.997

EMENDA N° 67 Dê-se ao art. 47 do Substituto a seguinte redação:

"Artigo 47. Nos 5 (cinco) dias seguintes ao julgamento de
todas as declarações impugnadas, o quadro geral de credores será
elaborado pelo escrivão e publicado, com a inclusão dos créditos referidos
no caput do artigo 42 e daqueles admitidos pelas decisões proferidas pelo
juiz nos casos de dúvidas e impugnações (artigo 44) ".

JUSTIFlCAÇÁO

o Quadro Geral de Credores tem sido considerado peça
essencial do processo falimentar, no sentido de facili.tar tanto a ciência dos credores e
interessados acerca do passivo existente, com o resumo de suas características, como
para facilitar cálculos para eventuais pagamentos ou rateios. A alteração é proposta
apenas para a indispensável adaptação á nova sistemática do procedimento de verificação
de cré~;hs, em decorrência da alteração do artigo 42.

Sala das Sessões, em de de 1.997
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Dê-se ao art. 48 do Substitutivo a seguinte redação:

"Art. -18. Do quadro. que será elaborado pela ordem de
classificação dos credores, constará os respectivos nomes, em
ordem alfabética, para cada classe, natureza e o valor de cada
crédito".

JUSTIFICAÇÃO

Sexta-feira 3 00331

-~--- O Quadro Geral de Credores tem sido considerado peça
essencial do processo falimentar, no sentido de facilitar tanto a ciência dos credores e
interessados acerca do passivo existente, com o resumo de suas caracterísitcas, como
para facilitar cálculos para eventuais pagamentos ou rateios. Deve o Quadro Geral de
Credores equivaler à súmula de todos os créditos, com o exato delineamento do passivo
admItIdo, mcluslve para a finalidade de convocação de assembléia geral de credores, de
modo que deve apontar todos os elementos indispensáveis. A alteração é proposta apenas
para a indispensável adaptação à nova sistemática do procedimento de verificação de
créditos, em decorrência da alteração do artigo 42.

Sala das Sessões, em de de 1.997

EMENDA N° 69
Dê-se ao art. 49 do Substitutivo a seguinte redação:

"Artigo -19. Da sentença que versar sobre a verificação do
crédito cabe apelação a partir da publicação do quadro ".

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda proposta restabelece a sistemática recursal vigente
no incidente de verificação de créditos. Na verdade, em nenhum momento, nas
motivações do Substitutivo, a lei atualmente em vigor foi criticada em razão
especificadamente do dispositivo que prevê a apelação como recurso cabível contra as
sentenças;-pormeio das quais são julgadas as declarações de crédito na falência (Art. 97
do Decreto-Lei n° 7.661/45). Do Substitutivo não constou, o momento exato para a
interposição do recurso, e é exatamente essa lacuna que a Emenda visa suprimir.

Muito dos credores formulam diretamente sua declaração, sem
a interveniência de um advogado, de modo que ficam sem tomar conhecimento do
julgamento de sua declaração, a não ser a partir da publicação do quadro geral de
credores. De outro lado, a prevalecer a redação do Substitutivo, o processo de falência se
tornaria mais moroso ainda, com a necessidade de intimação dos credores a cada
julgamento de habilitação de crédito. Ademais, um credor pode recorrer do julgamento
da declaração de crédiLo de outro credor. E só com a publicação do quadro geral, ter-se-á
conta de todos os legitimados á interposição do mencionado recurso..

Sala das Sessões, em de de 1.997
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EMENDA N°, 70 . Dê-se ao art. 55 do Substitutivo a seguinte redação,
suprimindo-se os respectivos parágrafos.:

"Art. 55. Na petição da recuperação judicial, o devedor fará
minuciosa apresentação de sua proposta ".

JUSTIFICAÇÃO

A concordata, embora com esse injustificável nome, não é
definida na lei vigente como um beneficio concedido com anuência dos credores. Passou a
ser, na verdade, beneficio concedido pelo Estado em favor dos devedores, mesmo inidôneos.
Um beneficio, aliás, que pelo menos na aplicação prática não tem como base o direito de
propriedade, o princípio da igualdade e sequer o que consagra, ou seja, a supremacia do
interesse coletivo sobre o individual.

Funciona, na realidade, como uma espécie de cortesia (do
Estado) com o chapéu alheio (dos credores). Por meio desse censurável beneficio legal,
expropria o Estado, por verdadeiro ato de império, parcela do patrimônio de wna
coletividade (cada credor é despojado de parte do seu legitimo direito de crédito, seja através
da redução do valor pago, seja através da suspensão da exigibilidade por longo tempo) e a
entrega ao devedor.

Em todo o mundo civilizado, o que ocorre é o inverso. Quem
suporta os danos decorrentes da insolvência, tenha ela origem na fraude, na inabilidade ou
até na má sorte, é o devedor e não seus credores.

Aqueles que defendem a manutenção da concordata como
definida hoje na lei, tentam justificá-la com a necessidade de se evitar a quebra de empresas,
supostamente prejudicial a todos.

Não se pode olvidar, contudo, que a experiência e as
estatísticas não confirmam a eficácia prática da concordata nesse sentido, constatando-se,
pelo contrário, que uma concordata, com suspensão inesperada ~ pagamentos, acarreta a
quebra em cadeia de diversas empresas de credores (fornecedl?res), sem contar que o
beneficio tem sido utilizado generalizadamente como instrumento da fraude.

o Substitutivo não parece resolver esse problema. O que
chama de recuperação de empresa é, na verdade, uma concordata piorada. De fato, sem
exigir a anuência dos credores, amplia a possibilidade de o devedor suspender pagamentos
aos credores, por imposição imperial do Estado, de 2 (dois) para 3 (três) anos, prorrogáveis
por mais 2 (dois).

E não se diga que o fato de ser o Judiciário o Poder incumbido
de conceder tal beneficio garantiria o sucesso do novo sistema. A concordata já é concedida
através do Judiciário. Entretanto, não tem evitado o grande número de quebras e, além da
falta de eficácia concreta, ainda tem se prestado a proteger empresários inidôneos e
prejudicar, na condição de credoras, inúmeras empresas importantes no sistema produtivo do
pais.

Ademais, a morosidade que ainda caracteriza o processo
judicial brasileiro, vem na prática ampliando contra a lei o prazo das concordatas. Há, em
São Paulo, concordatas se encerrando depois de 4 (quatro) anos de seu ajuizamento. Há
concordatas concedidas a empresários que não merecem o beneficio. As empresas Selecta,
do especulador Nagi Nahras, Lojas' 'Glória e Casa Centro, esta mais recentemente,
obtiveram concordatas sem o rigoroso preenchimento dos requisitos legais, sendo a primeira
depois de envolver-se em grande escândalo com operações nas Bolsas de Valores do Rio e
dej)ãoP~ última depois de apresentar fortes indicios de remessa ilegal de capitais
para a Europa. Depois de longo tempo e aumentado o prejuízo aos inúmeros credores,
chegou o Poder Judiciário à conclusão de que as empresas não eram merecedoras do
beneficio, decretando-lhes a falência. Isto para citar apenas alguns exemplos.
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O nobre Poder Judiciário não pode ser transfonnado em órglo
de assistência social a empresários e muito menos tomar-se órgão de assistência social
destinado a socorrer empresários ou administrador de negócios mal sucedidos, fimções
incompativeis com o seu perfil constitucional.

Para eliminar de vez esse defeito do regime vigente, a
recuperação de empresas deve contar com aprovação em assembléia de credores da empresa
que se pretende beneficiar. Evita-se, assim, que o Estado, incapaz de administrar a eccnomia
e sistema de produção, passe ao Judiciário a instrumentação de tutelas notoriamente
populistas.

o "convênio entre los acreedores y el quebrado", na ESPanha,
a concordata, em Portugal, O "concordato e a amministrazione contrallata", na Itália, e a
"concorda/" e o "reglementjudiciaire", na França, são beneficios destinados à recuperação
de empresas e sempre se sujeitam à aprovação em assembléia de credores.

o exemplo especifico desses paises não é citado sem motivo.
Na verdade, além de estarem eles sediados no mais avançado mercado comum do planeta e
contarem com respeitada tradição jurídica, ainda apresentam, exatamente na ordem
mencionada, os menores indices de falência proporcionalmente ao respectivo número de
habitantes, apesar de toda a crise econômica mundial, considerado o mesmo periodo de
apuração e todo o continente europeu (confonne VIRGÍLIO FERREIRA, em artigo
publicado em página-endereço da Câmara dos Deputados, na Internet, março/I 997).

Não se trata de pretender abolir simplesmente a concordata,
mas o sistema único e injusto do Brasil, que não leva em conta a situação das empresas
credoras dos concordatários. É de rigor a modificação tanto da lei vigente como do Projeto,
para condicionar a recuperação da empresa à aprovação em assembléia de credores.

Há de ser incluído, no capítulo da recuperação de empresa,
dispositivo que só admita a concessão do beneficio depois de aprovação da proposta pela
assembléia geral de credores. O sistema poderia admitir uma suspensão de exigibilidade de
créditos, por decreto do Judiciário, pelo tempo necessário para a realização de assembléia
geral de credores, período nunca superior a (4) quatro meses, como já ocorre com a
legislação estrangeira já mencionada.

Diante do exposto, não tem o menor cabimento que o
legislador Já fixe parâmetros para a proposta de recuperação clt" empresa, como fez no art.
55, do Substitutivo. Como a proposta deve ser aprovada pela lbléia de credores, melhor
é que o devedor ou o proponente tenha a mais ampla liberdaae nw sua elaboração.

Há, ainda, outras observações a fazer. O parágrafo 2" do ar!.
5~ que.se.pretende suprimir, afigura-se-nos inconstitucional porque o presente projeto de lei
ordinária não pode exigir a edição de lei complementar para definir prazo máximo de
prorrogação de pagamento de créditos tributários.

Por sua vez, o parágrafo 3° fere um dos principios basilares do
instituto falimentar, a igualdade de tratamento entre os credores. Não pode o legislador
deixar ao arbitrio do juiz a incidência ou não de juros, sobre a prestação a ser paga no
instituto da recuperação. Os juros são devidos no mesmo percentual por todos os devedores e
a favor de todos os credores, ou não são devidos, por medida de eqüidade. Além disso, não
parece recomendável que, após a implantação de um plano econômico no Brasil que
procure a estabilização da moeda nacional, como o Real, seja editado um projeto de lei
que traga resquícios de uma antiga cultura inflacionária. Se não suprimido, como se
pretende, deve-se eliminar a previsão da correção monetária do dispositivo legal.

Sala das Sessões, em de de 1.997
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Dê-se ao inciso II do artigo 60 a seguinte redação:

Dezembro de 1999

EMENDA N° 71
"Art.60 .
1- ;

1I- nomeará o Comllê de credores com os elementos de que até
então dispuser; "

JUSTIFICAÇÃO

Em emenda separada, relativa ao art. 61 do Substitutivo, está o
aUiOr pretendendo que o beneficio da recuperação de empresa se faça com a anuência dos
credores em assembléia. Vale para a emenda, a justificativa exposta relativa ao artigo 55 do
Substitutivo.

Toma-se, pois, dispensável a realização de assembléia informal
para a simples finalidade de nomeação de comitê de credores. Daí a necessidade de adaptar
se o inciso lI, do art. 60, do Substitutivo, à sistemática pretendida, atribuindo-se ao juiz
maior liberdade para a nomeação do Comitê de credores, provisoriamente, até que a
assembléia definitiva se realize.

Sala das Sessões, em de de 1.997.

EMENDA N° 72

Dê-se ao art. 61 do Substitutivo", seguinte redação:

"Art. 61. Publicado o quadro geral de credores, o que deverá
ocorrer no pra::o máximo de 120 (cento e vinte) dias do ajuizamento do
pedido de I, ?mpresa. L:onvocará o juiz a assembléia de
credores, u. t:i local e determinando, para tal fim, a
publicação a~ ~ ......... u ser publicado com antecedência mínima de 10 (dez)
dias.

§ l°. A assembléia realizar-se-á sob a presidência do juiz,
cabendo-lhe vetar as deliberações contrárias à lei.

§ 2°. Na assembléia poderão estar presentes todos os
interessados.

§ 3°. As deliberações serão tomadas por maioria calculada
sobre a importância dos créditos dos credores presentes. No caso de
empate, prevalecerá a decisão do grupo que reunir maior número de
credores.

§ ';0. 'para esse fim, só terão direito de voto os titulares de
créditos declarados tempestivamente e admitidos no quadro geral referido
no "caput" desse artigo.

§ 5~" Do ocorrido na assembléia, o escrivão lavrará ata que
conterá o nome dos presentes e será assinada pelo juiz, pelo
Administrador Judicial e pelo órgão do Ministério Público. Os credores
assinarão lista de presença que, com a aJa, será juntada aos autos' da
falência".

JUSTIFICAÇÃO

A concordata, embora com esse injustificável nome, não é
definida na lei vigente como um beneficio concedido com anuência dos credores. Passou a
ser, na verdade, beneficio concedido pelo Estado em favor dos devedores, mesmo inidôneos.
Um beneficio, aliás, que pelo menos na aplicação prática não tem como base o direito de
propriedade, o princípio da igualdade e sequer o que consagra, ou seja, a supremacia do
interesse coletivo sobre o individual.
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Funciona, na realidade, como uma espécie de cortesia (do
Estado) com o chapéu alheio (dos credores). Por meio desse censurável beneficio legal,
expropria o Estado, por verdadeiro ato de império, parcela do patrimônio de uma
coletividade (cada credor é despojado de parte do seu legítimo direito de crédito, seja através
da redução do valor pago, seja através da suspensão da exigíbilidade por longo tempo) e a
entrega do devedor.

Em todo o mundo civilizado, o que ocorre é o inverso. Quem
suporta os danos decorrentes da insolvência, tenha ela origem na fraude, na inabilidade ou
até na má sorte, é o devedor e não seus credores.

Aqueles que defendem a manutenção da concordata como
definida hoje na lei, tentam justificá-Ia com a necessidade de se evitar a quebra de empresas,
supostamente prejudicial a todos.

Não se pode olvidar, contudo, que a experiência e as
estatísticas não confirmam a eficácia prática da concordata nesse sentido, constatando-se, a
quebra em cadeia de diversas empresas de credores (fornecedores), sem contar que o
beneficio tem sido utilizado generalizadamente como instrumento da fraude.

Esse problema o Substitutivo não parece resolver. O que chama
de recuperação de empresa é, na verdade, uma concordata piorada. De fato, sem exigir a
anuência dos credores, amplia a possibilidade de o devedor suspender pagamento aos
credores, por imposição imperial do Estado, de 2 (dois) para 3 (três) anos, prorrogáveis por
mais 2 (dois).

E não se diga que o fato de ser o Judiciário o Poder incumbido
de conceder tal beneficio garantiria o sucesso do novo sistema. A concordata já é concedida
através do Poder Judiciário. Entretanto, não tem evitado o grande número de quebras e, além
da falta de eficácia concreta, ainda tem se prestado a proteger empresários inidôneos e
prejudicar, na condição de credores, inúmeras empresas importantes no sistema produtivo no
país.

Ademais, a morosidade que ainda caracteriza o processo
judicial brasileiro, vem na prática ampliando contra a lei o prazo das concordatas. Há em
São Paulo, concordatas se encerrando depois de 4 (quatro) anos de seu ajuizamento. Há
concordatas concedidas a empresários que não merecem o beneficio. As empresas Selecta,
do especulador Nagi Nahras, Lojas Glória e Casa Centro, esta mais recentemente,
obtiveram concordata sem rigoroso preenchimento dos requisitos legais, sendo a primeira
depois de envolver-se em grande escândalo com operações nas Bolsas de Valores do Rio e
de São Paulo e a última de apresentar fortes indícios de remessa ilegal de capitais para a
Europa. Depois de longo tempo e aumentado o prejuizo aos inúmeros credores, chegou o
Judiciário á conclusão de que as empresas não eram merecedoras do beneficio, decretando
lhes a falência. Isto para citar apenas alguns exemplos.

O nobre Poder Judiciário não pode ser transformado em órgão
de assistência social a empresários e muito menos em administrador de negócios mal
sucedidos, funções incompatíveis com o seu perfil constitucional.

Para eliminar de vez esse defeito do regime vigente, a
recuperação de empresa deve contar com aprovação em assembléia de credores da empresa
que se pretende beneficiar. Evita-se, assim, que o Estado, incapaz de administrar a
economia e o sistema de produção, passe ao Judiciário a instrumentação de tutelas
notoriamente populistas.

O "convênio entre los acreedores y eI quebrado", na Espanha,
a concol'lÚlta, em Portugal, O "concordato e a amministrazione controllata", na Itália, e a
"concordat" e o "reglement judicifÚre", na França, são beneficios destinados à recuperação
de empresas e sempre se sujeitam à aprovação em assembléia de credores

O exemplo específico dos países europeus não é citado sem
motivo. Na verdade, além de estar eles sediados no mais avançado mercado comum do
planeta e contarem com respeitada tradição jurídica, ainda apresentam, exatamente na ordem
mencionada, os menores índices de falência proporcionalmente ao respectivo número de
habitantes, apesar de toda a crise econômica mundial, considerado o mesmo período de
apuração em todo o continente europeu li VlRGllJO FERREIRA, em artigo publicado em
página-endereço da Câmara dos Deputados, na Internet, março/1997).

Não se trata de pretender abolir simplesmente a concordata,
mas o sistema único e injusto do Brasil, que não leva em conta a situação das empresas
credoras dos concordatários. É de rigor a modificação tanto da lei vigente como do Projeto,
para condicionar a recuperação da empresa à aprovação em assembléia de credores.

Sexta-feira 3 00335



00336 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

Há de ser incluído, no capítulo da recuperação de empresa,
diapositi~ admita a concessão do beneficio depois de aprovação da proposta pela
assembl~ia geral de credores. O sistema poderia admitir uma suspensão de exigibilidade de
créditos, por decreto do Judiciário, pelo tempo necessário para a realização de assembl~ia

geral de credores, período nunca superior a quatro (4) meses, como já ocorre com a
, legislação estrangeira já mencionada. '

Diante do exposto, não tem mais lugar a concessão da
recuperação de empresa por imposição do Poder Judiciário, sem anuênci, do credores, como
constou do lÍrt. 61, do projeto. Cabe ao juiz, sim, convocar assembléia de credores,
reconhecida a soberania desta para deliberar acerca da proposta apresentada.

Dezembro de 1999 '

Sala das Sessões, em de de 1.997.

EMENDA N° 73

Dê-se ao § 3' do art. 67 do Substitutivo a seguinte redação e
suprimam-se os parágrafos 4°,5° e 6', do mesmo artigo.

"Artigo. 67 .
§}o ..

§2° .
§3°. As impugnações à lista do artigo 59. fIl, desta lei. serão

processadas na forma dos artigos 42 e seguintes, também desta
lei ".

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda tem estreita relação com a correspondente ao
artigo 42, que tem por objetivo conferir maior celeridade do processo falimentar, a
partir da simplificação do incidente de verificação de créditos. O que se pretende com a
alteração proposta é adotar a mesma sistemática ao processo de recuperação de
empresas, at~ porque eventual assembléia geral de credores depende da conclusão, em
curto espaço de tempo, do citado incidente de~verificação de créditos. .

Propõe-se, ainda,_a supressão dos parágrafos 4°, 5° e 6°. E
que se tomaram os mencionados parágrafos incompatíveis com o critério a ser adotado
a partir da aprovação da Emenda relativa ao-"caput" do artigo 67 §§ 1°,2° e 3° A

manutenção dos parágrafos só se justificaria com a subsistência da redação original do

Substitutivo.

Sala das Sessões, em de de 1.997

D~pu~mo
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Dê-se aos arts. 74 e 7S do Substitutivo a seguinte redação:

Sexta-feira 3 00337

EMENDA NC 74
"Art. 7-1. ConsIdera-se falido () devedor que, executado, não

paga, não deposita a importância, uu não nomeia bens à penhora, dentro do pra=o legal" .

"Art. 75. Ocorrendo a hipótese do artIgo 7-1, poderá o credor
exeqüente requerer a conversão do pedIdo de execução em pedido de falência, com a
remessa dos autos, se o caso, ao Juízo competente. "

JUSTIFICAÇÃO

A caractenzação do estado de falência do empresário mercantil
pela simples impontualidade no pagamento de um único débito, fez do instituto da quebra
apenas mais uma via de cobrança de dívida. E a utilização do pedido de quebra tomou-se tão
corriqueiro que comprometeu sensivelmente a credibilidade, a coercibilidade e,
conseqüentemente, a eficácia da falência.

Sabe-se que a falência distingue-se da execução singular
exatamente pela finalidade caracterizada pelo interesse público. Enquanto a execução se
destina a atender o interesse individual do credor, a falência busca a garantia de igualdade de
tratamento entre os credores admitidos no concurso por ela instaurado, restringindo o
exercício da atividade mercantil pelo comerciante inidôneo, punindo o empresário pelas
fraudes praticadas e, com a gravidade de suas~conseqüências, visa dar maior segurança às
relações creditícias, enquanto de interesse comwn do povo.

A verdade é que a falência, porque lamentavelmente tomou-se
vulgar, não é mais respeitada como deveria ser.

Como, entretanto, é difícil provar a insolvabilidade real do
empresário, pelo estado patrimomal deficitário, recomendável é que se permita a
caracterização da insolvência por meio de presunção.

A cessação de pagamentos, sistema adotado, por exemplo, pela
legislação francesa, ainda não é, aqui, de fácil demonstração, por não ser tradicional no
direito pátrio. Se, de outro lado, pela nova legislação, ao requerer a falência de seu devedor,
for o credor obrigado a demonstrar que está ele em débito com outros credores, quem tem o
direito de cobrar será mais onerado do que quem deixou de cumprir obrigação
legitimamente assumida. Alteração legal nesse sentido, por dificultar demasiadamente o
requerimento de falência, poderá beneficiar os chamados estelionatários do comércio, que
agem sob a falsa roupagem da empresa e, assim, aproveitam-se do menor espaço de tempo
que seja, para fazer novas vitimas de sua atividade criminosa.

Os artigos 74 e 7S do projeto, devem ser alterados para admitir
a falência no caso da chamada execução frustada, isto é, quando o empresário devedor,
executado, deixar de depositar o valor reclamado, pagar a dívida, ou oferecer suficientes
bens á penhora no prazo legal.

Seria conveniente, também, que os dispositivos que viessem a
substituir os mencionados artigos autorizassem, a exemplo do que ocorre com a ação de
busca e apreensão prevista na Lei de Alienação Fiduciária, a direta conversão da execução
em pedido de qu:::bra, com remessa dos autos, se o caso, ao juizo competente para a sua
decretação.

Já o preceito do artigo 7S do projeto, só se justificava ao tempo
da edição da Lei vigente, em que a duplicata ainda não estava bem difundida, além do que,
com a chamada ação monitória, já teria o credor a possibilidade de constituir facilmente
título de crédito bastante para o requerimento de falêm;ia. Perde importância, ainda, o
referido preceito com a abolição do critério da impontualidade como caracterizador da
insolvência.

Sala das Sessões, em de de 1.997.
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Dê-se ao art. 88, "caput", ao seu § 1° e ao art. 90, do EMENDA N° 75
Substitutivo, a seguinte redação:

"Artigo 88. Imediatamente após a a.~smalUra do compromisso,
o Administrador Judicial efetuará arrecadação dos hens e dos documentos
do devedor e do sócio ilimitadamente responsável, onde quer que se
encontrem.

§lo. Os bens Móveis serão removidos para depósilO público e
os ImóveIs terão a arrecadação ohrigatoriamente averhadas na matrícula
corre.lpondente.

§2° .
§3° .
§.r ..

ArtIgo 89 .

Artigo 90. O inventário, que conterá descrição pormenorizada
e a avaliação dos hens, serú assinado pelo Admmistrador Judicial e, se
estiverem pre.~entes, pelo devedor ou admInistradores da sociedade falida
e pelo Ministério Público. ..

JUSTIFICAÇÃO

Foge totalmente do perfil institucional do órgão do Ministério
Público, de acordo com a Constttuição Federal e respectivas Leis Orgânicas, a função de
arrecadar bens, própria de auxiliares do Juízo Falimentar. A falência é processual judicial e a
arrecadação, como seu componente, deve ser executada por conta exclusiva do Poder
Judiciário.

O Ministério Público deve acompanhar a arrecadação quando
entender necessário para a defesa do interesse público.

Além disso, para evitar desvio de bens sujeitos á falência, é
conveniente que os bens arrecadados sejam colocados em depósito público. Não há como
oferecer policiamento para a guarda de bens no estabelecimento do próprio falido. Como se
sabe, já se constatou a substituição de bens de valor por outros de menor valor, depois da
arrecadação. A fiscalização a que deve se submeter o depósito público deve coibir eventual
fraude dessa ordem. Ademais, para agilizar o processo falimentar, necessário é que se faça a
arrecadação concomitante com a avaliação dos bens, a exemplo do que se faz com a
execução singular, em que o oficial de justiça já lavra auto de avaliação dos bens
penhorados.

Sala das Sessões, em de

Depu~o

de 1.997.

EMENDA N° 76

Dê-se ao "caput" do art. 107 do Substitutivo a redação abaixo,
suprimindo-se seu parágrafo único.

"Artigo /07. A decretação da falência produz a
inaplicabilidade da cláusula compromIssária pactuada com o devedor. ..
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JUSTIFICAÇÃO

A cláusula do juízo arbitral é fundamentada em principios
destInados a relações juridicas de natureza privada, não podendo subsistir quando i~staurado
o regime falimentar, em razão dos principios que levam á defesa do mteresse pubhco ou
coletivo. A decisão do juizo arbitral não pode acarretar efeitos para todos um concurso de
credores. Daí a supressão parágrafo do artigo 107, além da modificação deste.

Sexta·feira 3 00339-

Sala das Sessões, em de de 1.997

Dê-se ao art. 117 do Substitutivo a seguinte redação:

"Art. 117. O Administrador Judicial deverá apresentar ao
Juiz relatórIO apontando a situação da empresa, confrontando-o com
os pareceres anterIVres. se houver, e que amda deverá conter:

1 - ..
II - ..

JUSTIFICAÇÃO

A redação original do Substitutivo para o artigo 117 prevê a
apresentação do relatório só depois do trânsito em julgado de todas as sentenças
proferidas nos incidentes de verificação de créditos. É sabido que o julgamento definitivo
dos créditos só ocorre depois de longo tempo, como possibilidade de utilização de
recursos a todas as instâncias do Poder Judiciário. Não pode o processo falimentar
suspender·se em razão da existência de eventual pendência no julgamento de um ou de
vários créditos declarados. Mais recomendável é que, adotando-se, nesse aspecto, o
sistema de lei hoje em vigor, seja o quadro geral elaborado de acordo com as decisões de
primeiro grau de jurisdição, produzindo sua publicação todos os deitos necessários ao
prosseguimento do processo, exceto em relação ao efetivo pagamento de créditos ainda
pendentes de julgamento definitivo, o que, aliás, ficou demonstrado com a emenda
apresentada ao art 126.

Sala de Sessões, de de 1.997

Acrescente·se parágrafo único ao art. 126 do Substitutivo. ,ÉMENDA N° 78-
"Art. 126 ..
Parágrafo único· Nenhum crédito será pago na pendência

de recurso em que se questione a sua exigibilidade. "

JUSTIFICAÇÃO

Esse dispositivo é necessário a fim de se evitar o
pagamento d.:finitivo de créditos ainda questionados e pendentes de julgamento com
trânsito em julgado. É que, assim como ocorre com o procedimento regulado pela lei
hoje vigente, o processo falimentar tem normal prosseguimeIl1o com·a definição do
quadro geral baseado nas sentenças proferidas pelo Juízo de Primeiro Grau, para
possibilitar a conclusão de todos os incidentes (avaliação dos bens, eventual pedido de
recuperação, inquérito judicial, ações revocatórias, alienação judicial dos bens). Cuida 
se da melhor solução, fazendo com que os credores já admitidos definitivamente possam
ser pagos na ocasião própria, isto é, na fase de pagamento do P!l~sivo, que é uma das
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últimas do processo de falência, como se sabe, oportunidade em que os valores dos
créditos, pendentes de julgamento são depositados, a título de reserva, para liberação
quando e se admitidos irrecorrivelmente.

Dezembro de 1999-

Sala de Sessões, _ de de 1.997.

DePu~mo EMENDA N° 79

Suprima-se o inciso TI do art. 134 do Substitutivo.

JUSTIFICAÇÃO

Mesmo na execução singular. quando o devedor tomou-se
inadimplente em relação às obrigações assumidas com um único credor, não se exime
saldar a dívida enquanto não ocorrer a prescrição, podendo, quando muito, beneficiar-se da
suspensão da cobrança, enquanto não adquirir bens possíveis de penhora.

A proposta, então suprime o inciso TI, do artigo 134, visto que
beneficia injustamente o devedor, legalizando o denominado "calote contumaz". Não tem o
menor cabimento que o devedor falido possa conseguir a declaração da extinção de suas
obrigações, quando seu patrimônio arrecadado suportar o ressarcimento tão somente de 40%
(quarenta por cento) dos credores.

O preceíto acaba por configurar desrespeito ao crédito e à
propriedade alheia, desmoralizando e distorcendo toda a sistemàtica de direito e obr' ,ações
legais e contratuais, necessárias para a manutenção da ordem social.

Salão de Sessões. em de de 1.997.

EMENDA N° 80

Suprima-se do art. 143 "caput" do Substitutivo a expressão
"tendo com elas nelas nexo causal" c dê-se aos incisos XII, XV e xvm do
mesmo dispositivo a seguinte redação:

."Art. 1-13 ;
XlI - destruir, suprimir uu ocultar livros ou documentos cujo

registro,seja exigido por lei;

xv - adqUirir bem, título ou valor mobiliário ou crédito, e
colocá-lo em nome de terceiros;

XVIII - subscrever título de crédito ou títulos de crédito de
favor cuja soma apagar possa comprometer a situação da empresa.

JUSTIFICAÇÃO

. A supressão das expressões "tendo com elas nexo causal" se
deve à necessidade de s~. caracterizarem como crimes falimentares infrações de mera
conduta, culposas e dolosas, já descritas com suficiente critério nos incisos, como, de resto,
já se faz tradicionalmente. Tais crimes podem ser assim considerados porque concorreram
com ou para a fallncia da empresa.. De fato, todas as condutas descritas nos incisos são, no
mínimo, relacionadas presumivelmente com o estado de "déficit" patrimonial da empresa..
Se, de um lado, a supressAo mencionada pode facilitar a comprovação do crime, de outro,
,ferece maior segurança ao delinqüente, que não ficarà ao sabor de entendimentos
. llOJctJVus.
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o inciso XII deve também se referir a livros e não só
documentos, para evitar interpretações que .venham facilitar a impunidade. De certo, a
expressão "documentos" foi incluída no texto para adaptar-se a lei à filosofia que se
pretende implantar de sujeição à falência não só de empresas comerciais, mas também de
empresas civis de átividade econômica organizada. Estas, como se sabe, não estão obrigadas
a escriturar livros. Não se pode esquecer, todavia, que os livros contábeis ainda são
obrigatórios, à generalidade de empresas mercantis sujeitas à falência, de modo que é
indispensável que seja mantida a expressão "livros" ,lO mencionado inciso.

o inciso XV não pode se restringir a bens imóveis, pois há bens
móveis de valor superior a muitos imóveis. Deve, pois, ser suprimida a expressão "imóvel"
desse inciso.

o inciso XVIII poderia admitir a interpretação de que a
conduta só se caracterizaria crime se o devedor subscrevesse um único título que pudesse
comprometer a situação patrimonial da empresa e não quando, assinando diversos titulos da
mesma soma, mas que isoladamente não viessem a comprometer a situação da empresa. Daí,
a necessidade da nova redação.
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Sala das Sessões, em de de 1.997.

EMENDA N° 81

Acrescente-se ao Capítulo 11 (Disposições Gerais) do Título
VI (Disposições Finais e Transitórias) do Substitutivo um novo
artigo, com a redação abaixo, renumerando-se os subseqüentes.

"Artigo : Quando não for parte, receberá o Ministério Público
cópia de pedido de recuperação de empresa e do decreto da falência,
imediatamente após a sua ocorrência e terá vista:

1- dos autos da recuperação de empresa, depois publicação
do quadro geral de credores e assim que designada data para a realização
da assembléia geral de credores prevista no artigo 61, desta lei e, a partir
daí, será intimado de todos os atos;

1/- dos autos da falência e de todas as ações que envolvam
interesse da maçsafalida. tão logo publicado o quadro geral de credores e
apresentado o relatório do Administrador Judicial.

Parágrafo único. Será sempre admitida (J intervenção
espontânea do Ministério Público, em fases anteriores às mencionadas
neste artigo, conforme, (J seu critério, exigir o interesse público, difuso,
coletivo ou individual indisponível. ..

JUSTIFICAÇÃO

A intervenção do Ministério Público no processo de falência
dadas as finalidades do instituto, caracterizado pelo interesse coletivo, é indiscutível.

Entretanto, em seu novo perfil constitucional deixou a
Instituição de ser, nesse processo, apenas o fiscal da lei para assumir a autoria de ações civis
públicas pertinentes, na defesa dos interesses comuns do povo, do interesse social, do
coletivo e do difuso.
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. É pois, de rigor, que a intervenção do Ministério Publico
abandone o varejo do exame da regularidade do serviço de expediente judicial, como fiscal

.. que só investiga em geral o que o investigado voluntariàmente revela, para dedicar-se à
apuraçio de fatos relevantes para a propositura de medidas de real interesse coletivo.

Absurda a imposição ao Ministério Público do dever de
lll'I'eCadar bens do falido, como constou do Substitutivo (artigo 88, cuja redaçio, cabe
observar, é também objeto de alteração através de outra emenda), pOis se trata de atribuiçio
de auxiliar judiciàrio, incompatível com as funções institucionais do Ministério Público,
definidas pela Constituição Federal.

O critério deve ser combinado com a possibilidade de recurso
das decisões analisando as declarações de crédito, a partir da !Íbertura de vista indicada após
a publicaçio do quadro geral de credores e apreSentado relatório do administrador judicial.

Dezembro de 1999'

Sala das Sessões, em de de 1.997.

EMENDA N° 82
EMENDA GLOBAL AO SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA

COMISSÃO ESPECIAL AO PROJETO DE LEI N° 4.376. DE 1993

"Regula a recuperação e a liquidação judicial

de empresas e pessoas físicas que exerçam

atividades econémicas e dá outras providências."

Capítulo
Disposições Preliminares

Art. Io Esta lei institui e regula a recuperação e a liquidação
judicial de empresas e pessoas físicas que exerçam atividade econémica em nome próprio
e de forma organizada. visando ao lucro.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:

I - aos agricuitgres que explorem propriedade rural para tins de
subsistência familiar:

11 - às sociedades civis constituidas por protissionais liberais e aos
que pr~stem serviços ou exerçam atividade protissional autónoma. de forma individual ou
organi2lada.

Art. 20 As empresas públicas e as sociedades de economia mista
que tenham por finalidade a exploração de atividade econémica atim. bem como as
instituições financeiras públicas e privadas. as cooperativas de crédito, as sociedades
seguradoras. de capitalização. de previdência privada e outras entidades que explorem
atividade económica. ficam sujeitas a lei especial para recuperação ou liquidação judicial

. de seus ativos.
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Art. 3° É competente para declarar o estado de inviabilidade
econômica e financeira e decretar a recuperação ou a liquidação judicial o Juiz em cuja
jurisdição o devedor tenha situado o seu principal estabelecimento ou filial de empresa
localizada fora do Brasil.

Art. 4° O juizo da recuperação e da liquidação judicial é uno,
indivisivel e universal. sendo competente para conhecer todas as ações e reclamações
sobre bens. interesses e negócios do devedor. ressalvadas as demandas onde o devedor
figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Art. 5° A intervenção do Ministério Público ti obrigatória. tanto
na recaperação quanto na liquidação judicial do devedor. nos termos previstos nesta lei.

Capítulo 11
Disposições Comuns à Reçupernção e à Liquidacão .Judidnl

~
Disposicões Gerais

Art. 6° \lão são exigiveis na recuperação Oll na liquidação judicial:

I - as obrigações a título gratuito e as prestações alimenticias
resultantes do direito de família:

II - as despesas que os credores tizerem para tomar parte na
recuperação ou na liquidação judicial. salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com
o devedor:

III - as penas pecumanas ou multas previstas em contratos de
qualquer especle e aquelas decorrentes da infração das leis penais e administrativas.
inclusive as multas tiscais:

IV - os honoráriõs advocaticios. ressalvados aqueles relativos às
ações e execuções em que a massa tenha oferecido contestação ou impugnação e tenha
sido vencida.

Art. 7" A decretação da liquidação judicial e o processamento da
recuperação:

I - determina o vencimento antecipado das dividas. com o
abatimento dos juros legais. se outra taxa não tiver sido estipulada:

II - suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções
dos credores. inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1° Nas ações e execuções que demandarem quantia ilíquida.
coisa certa. prestação ou abstenção de fato. aS quais prosseguirão no Juízo no qual
estiverem se processando, caberá ao autor noticiar sua situação nos autos da recuperação
ou da liquidação judicial.

§ 2° Aos autores referidos no parágrato anterior tica assegurado o
direito de pedir reserva das importâncias que lhes sào devidas na recuperação ou
liquidação. e. uma vez tomado líquido o seu direito. serão. se tor I) caso. incluídos na
classe que lhes tor própria.

§ 3° A ação de natureza trabalhista em curso ou que venha ser
proposta será processada perante a Justiça competente. até a apuração do respectivo
crédito. procedendo-se o seu pagàmento mediante a declaração perante o juízo universal
da recuperação ou liquidação.

Sexta-feira 3 00343
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§ 4° As execuções fiscais prosseguirão até a realização da penhora
no rosto dos autos. sem prejuízo do processamento dos embargos.

~ 5° As ações acima dencadas. na liquidação judicial. terão
prosseguimento o:om o Administrador Judicial. que deverá ser "intimado. sob pena de
nulidade do processo. para representar a massa liquidanda. podendo o devedor funcionar
como assistente.

Art. 8° Compensam-se as dívidas do devedor vencidas até o dia
da decretação da recuperação ou da liquidação judicial. provenha o vencimento da própria
sentença ou da expiração do prazo estipulado.

Parágrafo único. Não se compensam:

I - os créditos transferidos após a decretação da recuperação ou da
liquidação judicial. salvo o caso de sucessão por fusão. incorporação. cisão ou morte:

II - os créditos. ainda que vencidos anteriormente. transferidos
quando já conhecido o estado de crise econàmico-tinanceira do devedor ou cuja
transterência se operou com fraude ou dolo.

SWill
Da Classificacão dos Créditos

Art. 9° Os créditos derivados das relações de trabalho. as
contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de. Serviço e as indenizações
trabalhistas gozam de preferência sobre os demais créditos.

Art. 10. As despesas com o procedimento da liquidação judicial
serão consideradas extraconcursais e pagas na medida em que incorridas e dentro dos
limites das disponibilidades da massa liquidanda. mediante autorizaçàó judicial.

Parágrafo único. Consideram-se despesas da massa Iiquidanda,
dentre outras:

I - as custas judiciais relativas às ações e execuções em que a
massa tenha oferecido contestação ou impugnação e tenha sido vencida:

II - a remuneração devida aos membros do Comitê e ao
Administrador Judicial. bem como a seus auxiliares:

III - os impostos e contribuições públicas incidentes durante a
recuperação ou li~uidaç~ judicial:

IV - as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados
no âmbito da recuperação ou da liquidação judicial.

Art. I I. Os o:réditos tributários preterem quaisquer outros.
independente de sua natureza e tempo de constituição. com exceção dos previstos no art.
9° desta lei.

. \ Art. 12. A classiticação dos créditos na recuperação e na
liquidação judicial. ressalvadas as preferências estabelecidas nos artigos anteriores.
obedece à seguinte ordem:

I - créditos com direitos reais de garantia:

II - créditos com privilégio especial:

Dezembro de 1999
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III - créditos co~privilégio geral:

IV - créditos quirografários.

§ I ° Têm privilégio especial:

a) os créditos a que o atribuírem as leis civis c comerciais. salvo
disposição contrária desta lei:

b) os créditos a cujos titulares a lei confira o direito de retenção
sobre a coisa dada em garantia. .

§ 2° Têm privilégio geral os créditos a que o atribuírem as leis
civis e comerciais. salvo disposição contrária desta lei.

§ 3° São quirografários os créditos que não estão previstos nos
incisos L II e III do caput deste artigo e os saldos dos créditos não cobertos pelos produtos
dos bens vinculados ao seu pagamento.

Seção 111
Da Verificação dos Créditos

Art. 13. No prazo fixado pelo Juiz. que não poderá ser superior a
20 (vinte) dias. contados da publicação da relação dos credores. aqueles que tiverem sido
omitidos ou não concordarem com as formas pela quais foram relacionados os seus
créditos. deverão apresentar habilitação de crédito. que conterá:

I - o nome e o prenome do credor. tirma ou denominação:

II - domicílio e residência do credor ou da sede da empresa. e o
endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo:

III - a importància exata e devidamente atualizada do crédito até a
data do requerimento respectivo. sua origem. dassiticação c os documentos
comprobatórios:

IV - a indicaçào da garantia prestada pelo devedor. se houver. e o
respectivo instmmento:

v - a especiticação do objeto da garantia que estiver na posse do
credor:

VI - os pagamentos recebidos por conta e o saldo definitivo na
data da declaração de inviabilidade econômica e tinanceira.

§ I ° Os títulos ã ordem deverão ser exibidos 'no oriainal e. se
estiverem juntados em outro processo. poderào ser substituidos por cópias autenticlldas.

§ 2° Não concordando os credores com a relaçllo apresentada lle10
devedor. poderão ol~recer impugnação de crédito no mesmo prazo reterido no "apll" a, ~

artigo. observado. no que couber. o procedimento Jas habilitações de crédito lixado ~os
artigos seguintes.

_ . § 3° Não observado o prazo estipulado na sentença. as habilitações
serao recebIdas como retardatárias. hipótese em que perderão o direito a rateios
eventualmente realizados e ficarão sujeitas ao pagamento de custas. computando-se os
acessórios a partir da data do pedido.
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§ 40 Na hipótese do parágrafo anterior. o credor poderá requerer a
reserva de valor para satisfação de seu crédito.

Art. 14. Apresentada a primeira habilitação. o escrivão
providenciará a autuação. juntando as posteriores aos mesmos autos.

Art. 15. Até 10 (dez) dias após o encerramento do prazo fixado
pelo Juiz para apresentação das habilitações de crédito. independente de nova intimação. o
devedor se manifestará.

Parágrafo único. O prazo de que trata o caput deste artigo poderá
ser prorrogado. a critério do Juiz. tendo em vista a complexidade e o volume das
habilitações.

Art. 16. O Administrador Judicial ou Comitê. quando for o caso,
será intImado para emitir parecer no prazo de 10 (dez) dias. prorrogável a critério do Juiz,
tendo em vista a complexidade e o volume das habilitações.

Art. 17. Quando a manifestação do devedor, o parecer do
Administrador Judicial ou do Comitê. se for o caso. estiver contrário à legitimidade.
importância ou classificação do crédito. será h:wido como impugnação. podendo o
impugnante indicar as provas que julgar necessárias.

Art. 18. Findo o prazo de que trata o art, 16 desta lei. o escrivão
fará publicar aviso para que os interessados apresentem. dentro do prazo de 10 (dez) dias.
as impugnações que entenderem.

Art. 19. A impugnação será dirigida ao Juiz por meio de petição.
instruida com os documentos que tenha o impugnante. o qual indicará aS provas
consideradas necessárias.

§ lOCada impugnação será autuada em separado. com os
documentos a ela relativos. para esse fim desentranhados dos autos das habilitações de
crédito. .,.

§ 20 Terã') uma só autuação as diversas impugnações ao mesmo
crédito.

Art. :0. Decorridos os 10 (dez I dias de que trata o art. 18 desta
lei. os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a
impugnação. no prazo de 10 (dez) dias. juntando os documentos que tiverem e indicando
outras provas que reputem necessárias.

Parágrafo único. :--lão havendo manifestação contrária do
impugnado. os autos serão cenclusos ao Juiz. para julgamento.

Art. 21. Na hipótese do artigo anterior. havendo manifestação
contrária do impugnado. será aberta vista ao Ministério Público. para se pronunciar no
prazo de 10 (dez) dias.

§ 10 Conclusos os autos após o pronunciamento do Ministério
Público. o Juiz:

a) deferirá ou não as provas indicadas, determinando, de oficio, a
produção daque~ que entender necessárias:

b) não havendo necessidade de produção de prova. proferirá
sentença.
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§ 20 Havendo necessidade de realização de audiência. a ausência
de qualquer das partes ou dos seus procuradores. do devedor. de testemunhas ou do
representante do Ministério Público. excetuados os casos fortuitos e de força maior
plenamente justificados. não impedirá o juiz de proferir a sentença.

Art. 22. Resolvidas as impugnações e julgadas as habilitações
tempestivas. () Administrador Judicial ou Comitê. quando for o caso. organizará o quadro
geral dos credores admitidos. mencionando as importâncias dos créditos e a sua
classiticação.

§ 10 Os credores particulares de cada um dos sócios solidários
serão incluidos no quadro. em seguida aos credores do devedor. na mesma ordem.

§ 2° O quadro. assinado pelo Juiz e pelo Administrador Judicial ou
pelo Comitê. quando for o caso. será juntado aos autos da recuperação ou da liquidação
judicial e publicado no órgão oficial. no prazo de 5 (cinco) dias. contados da data da
sentença que haja ultimado a verificação dos créditos tempestivamente habilitados.

Art. 23. Da sentença que versar sobre verificação de crédito
caberá apelação. que será recebida no efeitá devolutivo.

§ I° O Juiz determinará. se houver rateio. a reserva de valor para
satisfação do crédito impugnado.

§ 2° Sendo parcial. a impugnação não impedirá o pagamento da
parte incontroversa.

Art. 2~. O Administrador Judicial. o Comitê. quando for o caso.
qualquer credor ou o Ministério Público poderá. até o encerramento da recuperação ou da
liquidação judicial. observado. no que couber. o procedimento ordinário. pedir a exclusão.
outra classiticação ou a retificação de qualquer crédito incluído no quadro geral de
credores. havendo causa de invalidade ou ineficácia. ou. ainda. documentos ignorados na
época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro de credores.

Art. 25. As habilitações dos credores particulares do SOCIO

ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo com as disposições deste Capítulo.
Capítulo lU

Da Reçuperação .Judicial

~
DisposiçÕes Gerais

Art. 26. A recuperação judicial é o instrumento destinado a sanear
a situação de crise econômico-financeira do devedor. salvaguardando a manutenção da
fonte produtora. do emprego de seus trabalhadores e os interesses dos credores.
viabilizando. dessa forma. a realização da função social da empresa.

Parágrafo umco. Reputa-se devedor no estado de crise
econômico-tinanceira aquele sujeito as dificuldades temporárias do seu negócio. com
iliquidez patrimonial a merecer readequação planejada de sua atividade.

Art. 27. Na demonstração da viabilidade da recuperação judicial
serão considerados. além de outros. os seguintes aspectos:

[ - importância social e econômica da atividade do devedor no
contexto local. regional ou nacional:

11 - mão-de-obra e tecnologia empregadas:

III - volume do ativo e do passivo:

Sexta-feira 3 00347'
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IV • tempo de cOllstituição c de funcionamento do negócio
desenvolvido pelo devedor.

Art. 28. Pode requerer a recuperação judicial o devedor que exerça
regularmente as suas atividades há mais de 02 (dois) anos.

Parágrafo único. A recuperação também poderá ser requerida pelo
cônjuge sobrevivente. pelos herdeiros do devedor ou pelo inventariante .

Art. 29. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os credores
anteriores ao pedido. inclusive a Fazenda Pública. seja qual for a natureza de seu crédito.
observado. quanto a esta. o disposto no art. 4 I desta lei.

§ 1° Os credores·do devedor em recuperação conservam os seus
direitos contra os coobrigados. tladores e obrigados de regresso.

§ 2° Na recuperação, sobre o valor nominal de cada prestação,
incidirão juros simples de até 6% (seis por cento) ao ano. a critério do Juiz. a partir do
ajuizamento. além da atualização monetária. segundo índice que assegure a manutenção do
valor do crédito.

Art. 30. Os créditos de nat)Jreza trabalhista deverão ser
regularizados pelo valor integral. no prazo de 1 (um) ano. atendendo ás disponibilidades
financeiras do devedor.

Parágrafo único. Se os recursos disponiveis não forem suficientf:s
para total quitação dos créditos trabalhistas. o Juiz poderá prorrogar o prazo previsto no
caput deste artigo, mantida sua preferência em relação aos demais credores.

Art. 3I. Constituem meios de recuperação judicial da empre!la.
dentre outros:

[ - concessão de prazos e condições especiais para pagamento das
obrigações vencidas:

II • cisão. incorporação. fusão ou cessão de quotas ou ações da
sociedade:

III - substituição total ou parcial dos administradores:

IV • aumento do capital social:

V • arrendamento:

VI - celebração ãe acordo coletivo de trabalho. inclusive para
reduzir salários. aumentar ou reduzir a carga horária dos trabalhadores:

VII • uação em pagamento:

VIII • constituição de sociedade de credores:

IX • venda parcial dos bens:

X - equaliZação dos encargos tlnanceiros relatiVos a débitos
bantários. aplicando-se aos contratos de crédito.rural o disposto na Lei nO 9.138. de 29 de
novembro de 1995: e aos demais contratos. o dispolto na Lei nO 8.078. de 11 de setembro
de 1990. arts. 6°. V. e SI. IV. e na Lei n° 1.S21. elo 26 elo doambro de 1951, art. 4°. "a" e
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Parágrafo único. :--ia hipótese prevista no inciso IV deste artigo, o
aumento de capital social não poderá implicar em diluição injustificada da participação
dos antigos sócios. ainda que tenham direito de preferência na subscrição.

Art. 32. O pedido de recuperação será instruído com:

I - a exposição das causas concretas da situação patrimonial do
devedor e das razões da crise econômico-tinanceira:

11 - o balanço patrimonial. constando o ativo e o passivo. com a
indicação e a estimativa do valor de todos os bens:

III - a relação nominal dos credores. inclusive aqueles por
obrigação de fazer ou de dar. com a indicação do domicílio e a residência de cada um. a
natureza. a classificação e o valor atualizado do crédito. discriminando sua origem. o
regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros co.ntábeis de cada
transação pendente:

IV - a relação dos empregados. com o respectivo enquadramento
sindical e ti.mção. os salários. indenizações e outras parcelas salariais devidas e o
correspondente mês de competência. e a discriminação dos encargos decorrentes das
relações de trabalho igualmente pehdentes de pagamento:

v - sendo o caso. o registro de firma individual. o contrato social.
com a indicação de todos os sócios. suas qualificações. residências e domicílios. ou o
estatuto em vigor. quando se tratar de sociedade anônima. acompanhado das atas de
nomeação dos atuais administradores. igualmente qualificados e com indicações de suas
residências e domicílios:

VI - os livros de escrituração ou as tichas. ou. ainda. relatórios
similares extraídos de arquivos eletrônicos. que permanecerão em Cart6rio pelo tempo
necessário à análise. conferência e certiticação da data do último lançamento. e que serão
devolvidos ao devedor se deferido o processamento da recuperação:

VII - o plano de recuperação e o respectivo resumo. com a
estimativa do prazo necessário para o seu cumprimento.

Parágrafo único. O devedor poderá requerer. no pedido de
recuperação. a concessão de prazo de 30 (trinta) dias. prorrogável por igual período. para a
complementação dos documentos elencados neste artigo.

Art. 33. No despacho que deferir o processamento da recuperação
judicial. o Juiz:

I - nomeará o Administrador Judicial. o qual exercerá as suas
funções na forma desta lei:

II • abrirá prazo de 30 (trinta) dias. contados da publicação do
edital a que sc refere o § 10 deste artigo, para que os credores se manifestem sobre o plano
de recuperação apresentado;

III - determinará a dispensa da apresentação de quaisquer certidões
negativas para que o devedor exerça suas atividades comerciais:

IV - nomeará os peritos e aval iadores necessários à elaboração. no
prazo de 15 (quinze) dias. contados do despacho. de pareceres e avaliações que forem úteis
a sua decisão. a que se refere o art. 35. § 2°. "a" e "b". desta lei.

§ l° O Juiz ordenará a expedição de edital. para publicação no
órgão oficial. que conterá: .
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a) o resumo do pedido do devedor e do despacho que decreta o
processamento da recuperação:

b) a indicação de todos os credores incluídos J1a relação referida no
art. 32. III e IV. desta lei:

c) a advertência acerca do prazo para habilitação e impugnação
dos créditos arrolados pelos diversos credores.

§ 2° A Fazenda Pública será intimada por carta para que
acompanhe o processamento do pedido de recuperação. podendo se manifestar a respeito
do plano de recuperação apresentado.

Art. 34. Havendo apresentação de plano alternativo de
recuperação. na forma do art. 51. 11. b, desta lei. será concedida vista comum do mesmo
ao devedor ou a qualquer credor. que se manifestará. no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1° No lllesmo prazo previsto no caput deste artigo, qualquer
credor poderá se manifestar.

§ 2° ~ão havendo consenso .:ntre as p:lrtes interessadas. o Juiz
poderá designar audiência de conciliação. a ser realizada em até 10 (dez) dias.

Art. 35. Cumpridas as formalidades previstas neste Capitulo. o
escrivão fará. imediatamente. os autos conclusos ao Juiz. que com base no laudo técnico e
no plano de recuperação acolhido. proferirá decisão.

§ 1° O Juiz concederá a recuperação se o plano lor aprovado pelo
Comitê. quando lor o caso. ou não houver sido apresentada manifestação contrária pelos
credores. salvo se for evidente a inviabilidade econômica e financeira do devedor.

§ 2° Havendo rejeição do plano pelos credores ou pelo Comitê,
quando for o caso. o Juiz poderá conceder a recuperação, desde que:

a) o plano de recuperação não imponha aos credores sacrificio
maior do que o resultante da liquidação judicial:

b) não seja evidente a inviabilidade econômica e linanceira do
devedor:

c) o plano de recuperação não preveja o pagamento de crédito de
classe inferior, com inversão da gradação de preferência. observada a classificação dos
créditos definida nesta lei.

judicial do devedor.
§ 3° Rejeitando a recuperação. o Juiz decretará a liquidação

§ 4° Da decisão cabe recurso do: agravo.

Art. 36. Durante o procedimento de recuperação judicial o
devedor manterá a administração de seus bens c continuará com seu negócio. sob
liscalização do Comitê. quando lor o. ~aso. ou do Administrador Judicial. no -âmbito de
suas atribuições. salvo quando:

.I

afastamento:
a) estiver comprovada a prática de ilícito penal que justifique o seu

b) estiver comprovada fraude ou dolo:
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c) ficar demonstrada a existência de inaptidão administrativa ou
erro grosseiro na condução do negócio:

d) a critério do Juiz. o afastamento for em beneficio dos credores e
demais interessados:

e) recusar-se ao cumprimento do plano do;: recuperação apresentado
pelos credores. na forma do ano 51. lI. b, desta lei. e aceito pelo Juiz.

§ I° Não poderá o devedor alienar ou onerar bens e direitos de seu
ativo permanente. salvo evidente utilidade. reconhecida pelo Juiz. depois de ouvido o
Administrador Judicial ou o Comitê.

§ 2° Ocorrendo o afastamento do devedor da administração do
negócio. o Administrador Judicial assumirá as atribuições inerentes à gerência. ficandoo
devedor na condição de seu auxiliar. .

§ 3° Ocorrendo o afastamento do devedor da administração do
negócio. e havendo a existência do Comitê no procedimento de recuperação. caberá a este
a indicação de um Administrador Judicial.

§ 4° Os atos de oneração. endividamento. administração e
alienação de bens praticados pelo devedor durante o procedimento de recuperação judicial,
desde que tenham recebido a anuência do Administrador Judicial ou do Comitê. serão
reputados como atos juridicos válidos.

Art. 37. O Administrador Judicial poderá contratar pessoas físicas
ou jurídicas. de reconhecida capacitação protissional. sempre que isso se fizer necessário 
para o desempenho de suas atribuições.

§ 1° Poderá. também. o Comitê. na hipótese deste ser constituído,
contratar pessoas para colaborar com as suas funções. sob sua integral responsabilidade.

§ 2° Serão validados pelo Juiz. ouvido o devedor. os contratos
celebrados pelo Administrador Judicial ou pelo Comitê. relativos à assessoria técnica.

Art. 38. As despesas inerentes à recuperação judicial serão pagas
pelo devedor na medida em que se vencerem.

Art. 39. Qualquer interessado no procedimento de recuperação
judicial poderá requerer a dissol~ção do Comitê ou a destituição de quaisquer de seus
membros. assim como do Administrador Judicial. diante do descumprimento de seus
deveres ou da prática de atos prejudiciais aos seus interesses.

§ I° Ouvido o requerido. que para tanto será intimado. o Juiz
proferirá decisão.

§ 2° Na hipótese- de dissolução do Comitê ou de destituição de
algum de seus membros. assumirá o suplente do grupo de credores eleito na respectiva
assembléia.

§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior. não sendo possível compor
o Comitê. a recuperação prosseguirá sob a responsabilidade do Administrador Judicial

Art. 40. Durante o processamento da recuperação o devedor
deverá prestar ao Administrador Judicial. ao Comitê e a qualquer interessado as
informações necessárias para a correta avaliação do plano de recuperação e
acompanhamento desta.
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Art. ~ I. Os créditos fiscais serão objeto de parcelamento pela
autoridade administrativa. independente de apresentação de garantia real. sempre que
deferida a recuperação judicial.

§ I ° O parcelamento será autorizado pelo prazo necessano à
efetiva~ão do plano de recuperação. não podendo exceder a 90 (noventa) meses.

§ 2° Sobre o valor do débito incidirão correção monetária e juros
simples de até 6% (seis por cento) ao ano. excetuadas as multas de qualquer natureza.. nos
termos do art. 6°. 111. desta lei.

Art. ~2. Em todos os atos e documentos do devedor sujeito ao
proceàimento de Recuperação Judicial deverá ser acrescida. após o nome ou razão social. a
expressão "em Recuperação Judiciar.

Parágrafo único. Caberá ao escnvao fazer a comunicação do
procedimento de recuperação judicial à Junta Comercial ou ao Registro Civil de Pessoas
Jurídicas. para que estes procedam à anotação da recuperação judicial no registro da firma
individual ou da pessoa jurídica.

Art. ~3. Ocorrendo mudança na situação econômico-financeira do
devedor. o plano de rccuperação poderá ser rcvisto.

§ I" O pedido deve vIr acompanhado de exposição
circunstanciada. com indicação das alterações propostas.

§ 2° Será assegurado aos interessados a possibilidade de se
manifestarem. bem como a mais ampla informação a respeito das condições do devedor
que se façam necessárias para o exercicio de juizo de valor acerca das alterações propostas.

Art. ~~. Pagos os credores e cumpridas as outras obrigações
assumidas pelo devedor. deve este requerer ao Juiz seja julgada cumprida a recuperação
judicial. instruindo o seu requerimento COql as respectivas provas.

§ I ° O Juiz mandará tomar público o requerimento. por edital. no
órgão oticial e em outro jornal de grande circulação. marcando o prazo de lO (dez) dias.
para a reclamação dos interessados.

§ 2° Findo prazo. o Juiz julgará cumprida ou não a recuperação
judicial. depois de ouvir o devedor. se alguma reclamação tiver sido formulada. e r.

representante do Ministério Público.

§ 3° Da sentença que julgar cumprida a recuperação judicial
podem apelar os interessadps que hajam reclamado.

§ 4° Da decisão que a julgar não cumprida poàe o devedor agravar
de instrumento.

§ 5° A sentença que julgar cumprida a recuperação judicial.
declarará a extinção das responsabilidades do devedor e será publicada por edital.

S«fuill
Do Comitê e do Administrador Judicial na Recuperacão .Judicial

Art. 45. A assembléia que deliberará sobre a instalação do Comité
de Recuperação será requerida por iniciativa dos credores. mediante petição ao Juiz.

§ 1°0 requerimento a que se refere o caplll deste artigo deverá ser _
subscrito por credores que detenham. no minimo. 10% (dez por cento) do passivo
declarado.e poderá ser apresentado até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação
do despacho que deferiu a recuperação judicial.
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§ 2° Os membros do Comitê. quando este for criado. assumirão
suas funções mediante termo de nomeação firmado nos autos e exercerão a fiscalização da
gestão do devedor. hipótese na qual o Administrador Judicial será dispensado de suas
funções. prestando contas de sua gestão. quando então fará jus a remuneração a ser fixada
pelo Juiz. com base nos serviços prestados.

§ 3° Na hipótese do devedor ser afastado. o Comitê fiscalizará os
atos do Administrador Judicial. que então será designado pelo Juiz.

Art. '+6. O Juiz. de otlcio. poderá determinar a convocação de
assembléia de credores para deliberar sobre a constituição de Comitê de Recuperação.
quando entender que há alto grau de complexidade no procedimento concursal em questão.

Art. '+7. Se a assembléia geral de credores aprovar.a criação do
Comitê de Recuperação. os credores. separados por grupos. reunir-se-ão. ato contínuo. em
diferentes assembléias para deliberarem na forma do art. 51. §§ 2°. 3° e 4° desta lei.

Parágrafo único. É necessária a aprovação de credores que
representem. no mínimo. a metade do valor dos créditos habilitados. para a criação do
Comitê de Recuperação de que trata o caput deste artigo.

Art. '+8. Em casos excepcionais e até que seja constituído o
Comitê de Recuperação pelos credores. o Juiz poderá determinar a formação de um
Comitê provisório para acompanhar a recuperação da empresa em crise
econàmico-financeira. quando entender que há justificada urgência de sua constituição
face às necessidades de se elaborar imediatamente um diagnóstico e um plano para a
reorganização da empresa.

§ I° O Comitê provtsono observará a mesma composição de
membros e desempenhará as idênticas funções definidas nesta lei para o Comitê de
Recuperação.

§ 2° Sobrevindo a constituição do Comitê de Recuperação na
forma do art. .+7 desta lei, este substituirá automaticamente as funções do comitê
provisório, que. por sua vez. elaborará relatório circunstanciado de suas atividades.
respondendo por eventuais prejuízos causados.

Art. '+9. O Comitê será composto por 3 (três) membros.
observando-se. necessariamente. nesta composição um representante de cada grupo de
credores. sendo:

I - I (um) representante dos empregados:

li - I (um) representante da classe de credores privilegiados:

III - I (um) representante da classe de credores quirografários.

§ I° Caberá aos integrantes do Comitê indicar aquele que dentre
eles o presidirá.

§ 2° Os representantes dos credores e seus suplentes serão
escolhidos pela assembléia de cada grupo na forma do art. 51. I. desta lei. e serão
nomeados pelo Juiz.

§ 3° As deliberações das assembléias de grupos de credores serão
tomadas por votos que representem mais de 50% (cinqüenta por cento) dos créditos
presentes em cada assembléia. ressalvada a deliberação dos empregados. que observará o
voto da maioria dos presentes.
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Art. 50. A assembléia de credores será convocada no prazo de lO
(dez) dias. contados da publicação do despacho que a determinou. e far-se-á mediante
publicação de edital em jornal de ampla circulação na comarca.

Parágrafo único. O Juiz poderá d~terminar a publicação em jornal
de grande circulação em outra comarca ou mesmo de circulação regional ou nacional. se o
volume dos negócios do devedor ou o domicilio ou residência dos credores justificar.

Art. 51. No despacho que autorizar a convocação de assembléia de
credores para determinar sobre a criação do Comitê. o Juiz:

I - definirá a pauta da respectiva assembléia geral. constando
obrigatoriamente a discussão sobre a criação do Comitê e· posterior eleição de seus
membros e suplentes. bem como a fixação de súas remunerações nas assembléias
individuais de cada grupo:

II - fixará o prazo de. no máximo. 90 (noventa) dias. para que o
Comitê. a partir de sua instalação. com o auxilio de técnicos. se necessário. apresente:

a) um diagnóstico do devedor. elaborando um laudo técnico que
analise detalhadamente os aspectos de natureza contábil e administrativa dos negócios do
devedor:

b) um plano de recuperação econômico-financeira do devedor.
dando-lhe ciência do mesmo.

§ I° Na hipótese de coexistirem. na recuperação. as figuras do
Comitê e do Administrador Judicial, que vier substituir o devedor em virtude do seu
afastamento, o total de suas remunerações não implicará em ônus para o devedor superior
ao percentual fixado no art. 57 desta lei.

§ 2° As assembléias de cada grupo de credores que determinarem a
remuneração dos membros do Comitê que elegeram. estarão homologando a decisão de
abater. de forma proporcional. as remunerações dos respectivos créditos a que cada grupo
tizer jus no processo de recuperação. na parte que exceder a limitação estabelecida no
parágrafo anterior.

§ 3° Dos trabalhos e deliberações de cada assembléia será lavrada
ata assinada pelos membros da mesa e pelos credores presentes. além de ser rubricada pelo
Juiz. que será juntada aos autos da recuperação judicial.

§ 4° Aplicar-se-ão às assembléias dos grupos de credores. no que
couberem. as disposições da Lei n° 6.404. de 15 de dezembro de 1976. com as alterações
feitas pela Lei nO 9.457. de 5 de maio de 1997.

Art. 52. Compet~ao Comitê. além de outras atribuições previstas
nesta lei:

I - fiscalizar a administração do devedor no decorrer do processo
de recuperação. apresentando. trimestralmente. relatório circunstanciado de sua situação:

II - apurar quaisquer reclamações dos interessados e emitir parecer
sobre as mesmas.
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Parágrafo único_ As decisões do Comitê. tomadas pela maioria,
serão_ consignadas em livro de atas. rubricado pelo Juiz da recuperação. que ficará à
disposição dos credores e do devedor.

Art. 53. Não poderão integrar o Comitê ou exercer as funções de
Administrador Judicial aqueles que. tendo exercido o cargo de Administrador Judicial ou
de membro do Comitê. em liquidação ou recuperação judicial anterior. foram destituídos,
deixaram de prestar contas dentro dos prazos legais ou tiveram a prestação de contas
julgada incorreta.

§ I° Fica também impedido de integrar o Comitê ou exercer a
função de Administrador Judicial aquele que tiver relação de parentesco ou afinidade até o
terceiro grau com o devedor ou com os representantes legais da empresa devedora. ou
deles for amigo. inimigo ou dependente.

§ 2° O devedor. qualquer credor e o Ministério P'úblico poderão
reclamar da nomeação de membros do Comitê ou do Administrador Judicial. feita em
desobediência aos preceitos desta lei. no prazo de 5 (cinco) dias. contados da assinatura do
respectivo termo de nomeação.

§ 3° O Juiz decidirá. no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a
reclamação referida no parágrafo anterior.

§ 4° Da decisão cabe agravo de instrumento.

Art. 54. O devedor. o Ministério Público ou qualquer interessado
poderá requerer. mediante pedido fundamentado. a dissolução do Comitê ou a destituição
de qualquer de seus membros ou do Administrador Judicial por omissão. negligência ou
prática de ato lesivo à administração.

§ 1°O Comitê. pelos mesmos motivos e forma. poderá requerer ao
Juiz a destituição do .\dministrador Judicial. que será intimado para apresentar
esclarecimentos.

§ 2° Após intimar o devedor. credores e o Ministério Público para.
em 5 (cinco) dias. se manifestarem sobre o pedido de destituição. em despacho
fundamentado. o Juiz decidirá.

§ 3° Na destituição. o Juiz fixará as penalidades aplicáveis ao
destituído. convocando os suplentes para compor o Comitê e nomeando novo
Administrador Judicial. conforme o caso.

§ 4° O Juiz pode. de oficio. por motivo justiticado. destituir o
Comitê ou o Administrador .Il1rl;~ial.

Art. 55. Compete ao devedor ou ao Administrador Judicial.
quando nomeado. propor a ação de responsabilidade civil contra o destituído.

Art. 56. Não havendo a constituiçãode Comitê. a fiscalização da
gestão do devedor será exercida pelo Administrador Judicial. nomeado no despacho' que
defere a recuperação judicial. que. na hipótese de afastamento do devedor, exercerá a
própria administração da empresa em recuperação. sempre sob a imediata
superintendência do Juiz.

Parágrafo único. Caberá ao Administrador Judicial, na hipótese de
não ser constituído o Comitê. elaborar o diagnóstico de que trata o inciso lI, "a", do art.
51 desta lei.

Art. 57: A remuneração do Administrador JudiciaL na recuperação
judicial será fixada pelo Juiz com base na qualidade do trabalho realizado e no seu grau de
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complexidade. não podendo exceder a 2% (dois por cento) do pagamento realizado aos
credores.

§ 10 Concomitantemente ao pagamento realizado aos credores, o .
devedor pagará a remuneração devida ao Administrador Judicial.

§ 20 Não terá direito à remuneração o Administrador Judicial que
renunciar sem relevante razão, não cumprir as obrigações fixadas nesta lei. tiver as suas
prestações de contas desaprovadas ou for destituido de suas funções.

Art. 58. Caberá ao devedor arcar com as despesas relativas às
remunerações do Administrador Judicial e das pessoas contratadas para assessorá-lo.
quando for o caso. as quais serão tixadas pelo Juiz.

§ Io ~a hipótese de não haver Administrador Judicial nomeado.
caberá também ao devedor suportar os encargos provenientes de eventuais auxiliares ou
colaboradores que venham a ser contratados pelo Comitê.

§ 2~ Ressalvada a hipótese do parágrafo anterior. os encargos
decorrentes da contratação de auxiliares ou colaboradores do Comitê serão abatidos, de
forma proporcional. do valor dos créditos a serer;n. pagos.

Capítulo IV
Da Conyolacão da Recuperação .Judicial em LiQuidacão .Judicial

Art. 59. Demonstrando-se. no curso da recuperação judicial. a
inviabilidade econômica e financeira da empresa ou o descumprimento do plano
delineado. o Ministério Público. os credores. ou quaisquer interessados poderão requerer a
convolação da recuperação em liquidação judicial.

Art. 60. A liquidação judicial poderá áinda ser decretada em
qualquer momento do processo de recuperação. quando:

11- o Administrador Judicial. o Comitê. quando for o caso. ou
qualquer credor demonstrar a inviabilidade econômica e financeira do devedor:

11 - ocorrerem prejuízos continuados. com a redução do ativo e
aumento do passivo;

nr - modificado o plano de recuperação econômico-financeira. o
devedor não demonstrar condições para cumpri-lo:

IV - não tiver cumprida quaisquer das etapas do plano de
recuperação econômico-financeira. salvo caso fortuito ou força maior plenamente
justificados e aceitos pelo Juiz.

Art. 61. Cort'..encido dessas circunstàncias. o Juiz ordenará lt

liquidação judicial. contendo seu despacho o nome da empresa liquidanda.a data e o
horário da decisão. as razões do não prosseguimento de sua atividade. nomeando. desde
logo. Administrador Judicial para tomar todas as providências. independente de termo de
nomeação. e tixando o termo legal da liquidação judicial.

Art. 62. Havendo dúvida quanto ao estado geral da empresa.
poderá o Juiz desÍlmar audiência com os credores c " ·devedor. convocando ainda
protissional t':cnico especiaiizado para auxiliá-lo.

Art. 63..-\ decisão que determina a liquidação judicial ou a
indefere sujeitar-se-á ao recurso de agravo de instrumento.
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Art. 64. Na convolação da recuperação em liquidação judicial. os
atos de administração. endividamento. oneração ou alienação praticados durarlte aquele
período. se presumem válidos. se realizados na forma desta lei.

Parágrafo único. As obrigações resultantes de atos praticados na
forma do caplIl deste artigo. em caso de liquidação judicial superveniente. reputam-se
despesas da massa liquidanda e serão pagas tão logo haja dinheiro em caixa.

An. 65. Na liquidação judicial. os bens serão imediatamente
arrecadados e. ato contínuo. alienados na forma do art. 153 desta lei.

Parágrafo umco. O pagamento dos credores dar-se-á
imediatamente após a publicação do quadro geral de credores.

Art. 66. Quando os credores não manifestarem interesse no
processamento da liquidação judicial. decorrido o prazo de 3 (três) meses da decisão que a
determinou. ou comprovado o custo incompatível com o ativo possuído. poderá o Juiz:
ouvido o Ministerío Público. determinar o encerramento antecipado do procedimento.
publicando-se edital no prazo de 20 (vinte) dias. lindo os quais. sem objeções. proferirá
decisão.

Capítulo"
Da Liquidacão .Judicial

Scd2..I
Da Declaracão da Inviabilidadc EcÔnomica e Financeira

Art. 67. Poder-se-á requerer a declaração da inviabilidade
economlca I: tinanceira. legitimando a decretação da liquidação judicial. do agente
econômico que:

I • sem relevante razão de direito. não paga. no vencimento. dívida-
líquida constante de título executivo;

11 - executado. não paga. não deposita. não nomeia bens à penhora;

III - comprovadamente:

a) procede :i liquidação desordenada de seus ativos ou lança mão
de meios ruinosos ou fraudulentos para realizar pagamentos:

b) realiza por atos inequívocos ou tenta realizar. com o fito de
retardar pagamentos ou fraudar credores. negócio simulado ou alienação de parte ou
totalidade de seu ati\'o a terceiros. credores ou não:

cI transfere ou tenta transferir a terceiro o seu estabelecimento sem
o consentimento de todos os credores. salvo se ficar com bens suficientes para solver o seu
passivo:

d) simula a transferência de seu. principal estabelecim~nto. para
burlar a legislação. a liscalização ou prej~dicar credores:

e) 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:

fi ausenta-se sem deixar representante para administrar o negócio.
habilitado com recursos suticientes para pagar os credores. abandona o esta,belecimento.
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oculta-se ou tenta ocultar-se de seu domicilio ou da sede do estabelecimento principal de
seu negócio.

§ 10 Consideram-se praticados pelas sociedades os atos dessa
natureza provenientes de seus diretores. gerentes ou liquidantes.

§ 20 Enquanto não declarada pelo Juiz a inviabilidade econômica e
tinanceira do devedor requerida por credores. ser-lhe-á facultado pleitear sua recuperação
judicial na forma desta lei.

Art. 68. Para efeitos desta lei. considera-se obrigação líquida.
legitimando o pedido de declaração de inviabilidade econômica e financeira do devedor. a
constante dos titulos executivos judiciais e extrajudiciais.

Parágrafo único. Ainda que líquidos. não legitimam o pedido de
liquidação judicial os créditos que não se possam da mesma reclamar.

Art. 69. Torna-se líquida. legitimando a liquidação judicial. a
obripção provada por conta extraída dos livros comerciais e verificada. judicialmente. nas
seguintes condições:

I - a verificação será requerida pelo credor ao Juiz competente pa:
decre:ar a liquidação judicial do devedor e far-se-á nos livros de um ou de outro, por dOl~

peritos nomeados pelo Juiz expedindo-se precatória quando os livros forem de credor
domiciliado em comarca diversa:

11 - se o credor requer a \'erificação da conta nos próprios livros.
estes deverão achar-se revestidos das formalidades legais intrinsecas e extrínsecas e a
conta comprovada nos termos do art. 23. n° 2. do Código Comercial: se nos livros do
devedor. sem este citado para. em dia e hora marcados. exibi-los em juízo. na forma do
disposto no art. 19. primeira alínea. do Código Comercial:

lI1 - a recusa de exibição ou a irregularidade dos livros provam
contra o devedor. salvo a sua destruição ou perda em virtude de força maior:

IV - us peritos apresentarão o laudo dentro de 3 (três) qias e.
julgado por sentenç!l. o exam~. os respectivos autos serão entregues ao requerente.
independentemente de traslado. não cabendo dessa sentença recurso algum:

v - as contas ãssim \'eritlcadas consideram-se vencidas desde a
data da sentença que julgou o exame, -

Art. :0, .-\ liquidação .iudicial. na hipótese do art. 67. I. desta lei.
não será decretada se o ~equerido provar:

I - a ralsidade do titulo da obrigação:

11 - a prescrição da obrigação contida no título respectivo:

III - a nulidade da obrigação ou do titulo respectivo:

IV - o pagamento da dívida:
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contestaçdo:
V - a apresentação de pedído de recuperação judicial no prazo para

VI - qualquer outro fato que extinga. suspenda ou não legitime o
pagamento do titulo que é reclamado.

Art. 71. Estão lelZitimados para requerer a declaração de
inviabilidade econômica e financeira do devedor:
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( - o próprio devedor:

II - l) cônjuge sobrevi\"ente. os herdeiros do devedor ou o
inventariante:

III - qualquer credor. apresentando prova de tal qualidade.

Parágrafo único. O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá
prestar caução relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o art. 91 desta
lei.

.-\rt. -:-:. \:a hipótese do art. 67. 1. desta lei. para requerer a
declaração d~ il1\übilidade ~conómica e t1nanceira daquele que não paga no vencimento
divida liquida constante de titulo executivo. deverá o credor instruir o pedido com
instrumento representativo desta divida. cujo valor não poderá ser inferior a 10.000 UFIR
(dez mil unidades liscais de referencial. representado por um ou mais títulos executivos
devidamente protestados. acompanhado de certidão de protesto de dois ou mais titulos de
credores distintos. tirados contra o devedor no periodo de 90 (noventa) dias anteriores à
data do pedido.

~ (0 Deferida a inicial. o Juiz mandará citar o devedor para. em 5
I cinco) dias. apresentar defesa.

~ 2° Feita a citação. se o devedor alegar matéria relevante para o
não pagamento da divida. o Juiz poderá conceder prazo. não superior a 5 (cinco) dias. para
provar a sua defesa.

~ ]0 Poderá o devedor. no prazo de defesa. pagar o valor
correspondente ao crédito reclamado pelo autor da ação ou oferecer bens. com a respectiva
avaliação. correspondentes à divida. que. se aceitos. descaracterizam o pedido.

§ 4° Feito o pagamento. a inviabilidade econômica e financeira do
devedor não poderá ser declarada e. diante da improcedência de sua defesa. o Juiz
declarará exigivel o crédito e determinará o levantamento da soma em favor do autor da
ação.

§ 5° Na hipótese de aceitação dos bens pelo autor da ação. o Juiz
indeferirá a declaração de inviabilidade econômica e financeira do devedor e determinará a
alienação do bem aceito mediante hasta pública. ressalvada a exigência de crédito
remanescente em procedimento adequado.

§ 6° Se o devedor não for encontrado. ou ocultar-se. far-se-á a
citação por edital. concedendo-se prazo de 5 (cinco) dias para a defesa.

§ 7° Findo o prazo. ainda que a revelia do devedor. o escrivão o
certificani e iara os autos conclusos ao Juiz. que nomeara curador especial. de acordo com
o art. <)0. 11. do Código de Processo Civil.

Art. 73. Para a declaração de inviabilidade econômica e financeira
requerida com base no art. 67. 11. desta lei. o credor instruirá o pedido com certidão
expedida pelo cartório onde se processa a execução.

§ 1° No processamento do pedido de que trata o caput deste artigo,
aplicar-se-á. no que couber. o disposto no artigo anterior.

§ 2° Garantido o juizo universal. não será declarada a inviabilidade
económica e linanceira do devedor.

Art. 7-1. Para a inYiabilidade econômica c lina!'~eira ser declarada
com base nas hipóteses previstas no art. 67. m. desta lei. o requerente especificará na
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petição os fatos que a caracterizam. juntando as provas que tiver e indicando as que
. pretenda produzir..

Parágrafo único. :--.Io processamento do pedido de que trata o capUl
deste artigo. aplicar-se-á. no que couber. Odisposto no art. 7'2 desta lei.

Art. 75. O devedor que requerer ao Juiz. a qualquer tempo. a sua
declaração de sua inviabilidade econômica e tinanceira. apresentará concomitantemente
seu pedido de autoliquidação. conforlne disposto no art. 96 desta lei. juntando ao
requerimento:

I - demo.nstrações tinanceiras referentes ao último exercício social
e as levantadas especialmente para instruir o pedido. confeccionadas com estrita
obser\'Úncia da legislação societária aplicável e compostas ob.rig.atoriamente de:

aI balanço patrimonial:

b) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados:

c) demonstração do resultado desde o último exercício social:

II • relação nominal dos credores. indicando domicilio de cada um.
importância. classificação e natureza dos respectivos créditos:
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estimativa de valor:
III - relação dos bens que compõem o ativo. com a respectiva

IV - contrato social ou estatuto em vigor. ou não havendo. a
indicação de todos os sócios. seus endereços e a relação de seus b;ns pessoais:

v - certidões de executivo fiscal dos últimos 5 (cinco) anos:

exigidos por lei.

financeira:

VI - os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem

Art. 76. A sentença que declarar a inviabilidade econômica e--

I - conterá a síntese do pedido. identificação do devedor. nomes
dos que forem a esse tempo administradores das sociedades por ações ou gerentes da
sociedade por quotas de responsabilidade limitada:

judicial:
II - Jeterminará. ato contínuo. o processamento da liquidação

III - fixará o termo legal da liquidação judicial. sem poder
retrotrai-Io por mais Je 90 (noventa I dias. contados do primeiro protesto por falta de
pagamento:

IV - ordenará o devedor que apresente. no prazo maxlmo de 5
(cinco) dias. a relação nominal a que se refere.o inciso II do artigo anterior. sujeitando-se
ás sanções previstas no art. 87 desta lei:

v - marcará prazo para os credores declararem seus créditos.
observado o disposto no ano 1J e seguintes desta lei:

VI - ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o
devedor. permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam. ressalvadas as
hipóteses previstas no art. -;-. §§ 1° e JO. desta lei:



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

\'11 - proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração
de bens do devedor. submetendo-os preliminarmente à autorização judiciaL

VIII - determinará as diligências necessárias para salvaguardar os
interesses das partes envolvidas. podendo ordenar a prisão preventiva do devedor ou dos
representantes da empresa em estado de inviabilidade econômica e financeira. quando
requerida com fundamento em provas que demonstrem a prática de crime definido em lei:

IX • ordenará à Junta Comercial ou ao Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, que procedam à anotação da liquidação judicial no registro da firma individual
ou da pessoajuridica:

X • nomeará o Administrador Judicial. que desempenhará suas
funções na forma do art. I~4 e seguintes desta lei.

Parágrafo único. O escrivão fará publicar, no prazo máximo de 5
(cinco) dias. contados do recebimento dos autos em canório. a sentença :l; que se refere o
caplll deste anigo. bem corno a relação de credores.

SW!ill
DisposlcÕes Gerais

Art. 77. A liquidação judicial somente será determinada após
declarada a inviabilidade econômica e financeira do devedor na forma desta lei.

Art. 78. O procedimento de liquidação judicial visa atender aos
principios da economia e celeridade processuais. competindo ao Administrador Judicial a
arrecadação dos bens. e. no prazo de --15 (quarenta e cinco\ dias. a apresentação de
relatório. 110 qual exporá as causas c circunstáncias da inYiabilidade econômica e
financeira e apontará as responsabilidades ciYiI e penal dos envolvidos.

Art. 79. Na torma do art. 76. IX. desta lei. caberá ao escrivão
efetuar a comunicação da liquidação judicial à Junta Comercial ou ao Registro Civil de
Pessoas Juridicas. que providenciarão para que nos registros da empresa conste a
expressão "em Liquidação Judicial". a data de sua decretação e o respectivo encerramento.
quando este se der.

Art. 80. Poderão os credores em razão dos custos e no interesse da
massa liquidanda. adjudicar os ben, arrecadados. pelo valor da avaliação. atendida a regra
de classificação e preferência entre eles. -

Art. 8 I . Os bens arrecadados poderão ser:

[ - vendidos antecipadamente. revenendo o produto da venda para
a massa liquidanda:

II - dados em pagamento, observada a classificação dos créditos.
ou:

III - removidos, desde que haja necessidade de sua melhor guarda
e conservação. hipótese em que permanecerão em depósito sob responsabilidade do
Administrador Judicial.

Art. 82. O estabelecimento comercial permanecerá lacrado até a
etapa de arrecadação e desde que não haja local ~onveniente para a remoção dos bens.
exceto se: '

• houver interesse na venda antecipada em vinude do "custo
oneroso para sua guarda:
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li . forem pereciveis ou sujeitos a danos irreversiveis.

Art. 83. O devedor de empresa liquidada. na qualidade de
controlador. administrador. sócio-gerente ou titular da empresa. ficará impossibilitado de
exercer qualquer atividade comercial pelo prazo de I (um) ano. contado do trânsito em
julgado da decisão de extinção do procedimento ou de :! (dois) anos da sentença que
declarou sua reabilitação. no caso deste ter cometido algum crime previsto nesta lei.

I
Art. 84. Os pedidos de liqljidação judicial estão sujeitos a

distribuição obrigatória. segundo rigorosa ordem de aprlsentação.

~ 10 Esses pedidos serão I entregues. imediatamente. pelo
distribuidor ao escrivão a quem houverem sido distribui~os.

~ :!o .-\ distribuição do pedido previne a jurisdição para qualquer
outro da mesma natureza. relativo ao mesmo devedor.

~ 3° A verificação de conta lart. 69) e a execução (art. 67. ll) não
previnem a jurisdição para conhecimento do pedido de liquidação judicial do devedor.

~ 4° .-\s ações que devam 'sei propostas no juizo da liquidação
judicial estão sujeitas à distribuição por dependência.

Art. 85. Os processos de liquidação judicial e dos seus incidentes
preferem a todos os outros na ordem dos feitos. em qualquer instância.

Art. 86. A decretação da liquidação judicial impõe ao devedor os
seguintes deveres:

I - assinar nos autos. desde que tenha noticia da sentença
declaratória. termo de comparecimento. com a indicação do nome. nacionalidade. estado
civil. endereço completo da residência. devendo ainda declarar. para 'constar do dito termo:

a) as causas determinantes da sua inviabilidade econômica e
financeira. quando requerida pelos credores:

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 ou estatuto. se houver. bem como a prova do respectivo
registro:

d) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros
obrigatórios:

e) os mandatos que porventura tenha outorgado. indicando o seu
objeto. o nome e endereço do mandatário:

f) seus bens imóveis e 'móveis que não se encontram no--
estabelecimento:

g) se faz pane de outras sociedades. exibindo. no caso afirmativo.
o respectivo contrato;

II - depositar em canono. no ato de assinatura do termo de
comparecimento. os seus livros obrigatórios. a iim de serem"entregues ao Administrador
Judicial. depois de encerrados por termos lavrados pelo escrivão e assinados pelo Juiz:

III - não se ausentar do lugar onde se processa a liquidação judicial
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sem motivo .iusto.~ comunicação expressa ao Juiz. c sem deixar procurador bastante. sob
as penas cominadas na lei:

IV - comparecer a todos os atos da liquidação judicial. podendo
ser representado por procurador. quando ocorrerem motivos justos:

V - entregar. sem demora. todos os bens. livros. papéis e
documentos ao Administrador Judicial. indicando-lhe. para serem arrecadados. os bens
que porventura tenha em poder de terceiros:

VI - prestar verbãlmente ou por escrito. as informações reclamadas'
pelo Juiz. :\dministrador Judicial. representante do Ministério Público e credores. sobre
circunstâncias e fatos que interessem à liquidação judicial:

VII - auxiliar o Administrador Judicial com zelo e presteza:

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. quando solicitado pelo Juiz. sobre as
contas do Administrador Judicial.

Art. 87. Faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que a
presente lei lhe impõe. poderá o devedor ser preso por ordem do Juiz. de oficio ou a
requerimento do representante do Ministério Público. do Administrador Judicial. do
Comitê. quando for o caso. ou de qualquer credor.

Parágrafo único. A prisão não poderá exceder a 60 (sessenta) dias.
e do despacho que a decretar caberá agravo de instrumento.

Art. 88. Da sentença que decretar a liquidação judicial pode o
devedor. o credor ou o terceiro prejudicado. agravar de instrumento.

Art. 89. A sentença que decretar a liquidação judicial com base tIO

art. 67, r. desta lei. pode .ser embargada pelo devedor, processando-se os embargos em
autos separados. com a intimação do requerente para impugnação. admitindo-se à
assistência o Administrador Judicial e qualquer credor.

§ I° O embargante apresentará os embargos deduzidos em
requerimento articulado. no prazo de 3 (três) dias. contados daquele em que for publicada
no órgão olicial a sentença que decretou a liquidação judicial. podendo o embargado
contestá-los em igual prazo.

§:!o Decorrido o prazo para contestação. os autos serão conclusos
ao Juiz que determinará as provas a serem produzidas e designará data e hora para a
audiência de instrução e julgamento.

*3° Da sentença que julga os embargos cabe apelação.

*4° Os embargos não suspendem os efeitos da sentença que
decreta a liquidação judicial. nem interrompem as diligências e atos do processo.

Art. 90. Cabe":lpelação da sentença que não decretar a liquidação
judicial.

Parágrafo único. A sentença que não decretar a liquidação judicial
não terá autoridade de coisa julgada.
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Art. 91. Quem por dolo requerer a liquidação judicial de outrem.
será condenado. na sentença que denegar a liquidação. em primeira ou segunda instância. a
indenizar ao devedor. liquidando-se as perdas e danos em liquidação de sentença.

§ 10 Sendo a liquidação judicial requerida por mais de uma pessoa.
os requerentes serão solidariamente responsáveis.

§ 20 Por ação própria. pode o prejudicado reclamar indenização. no
caso de culpa ou abuso do requerente da liquidação judicial denegada.

Art. 92. Os atos de administração praticados pelo devedor durante
o processo de recuperação judicial. mesmo aqueles que causaram endividamento à massa.
desde que tenham recebido a anuência do Administrador Judicial ou do Comitê. não
estarão sujeitos aos efeitos da liquidação judicial superveniente e serão reputados como
despesas da massa liquidanda.

Parágrafo umco. Serão considerados ineticazes na liquidação
judicial os atos de disposição ou oneração sobre bens e direitos praticados na recuperação
judicial sem a necessária autorização do Juiz. aplicando-se o disposto no art. 133 desta lei.

Art. 93. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da
recuperação judicial. nos termos dos relatórios apresentados pelo Administrador Judicial
ou pelo Comitê. quando for o caso.

Art. 94. A sentença que decreta a liquidação judicial da soc:iedade
com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a destes. que ficam sujeitos aos
mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade em liquidação. t:. por isso.
deverão também ser citados para apresentarem defesa. se assim o desejarem.

§ 10 O disposto no capw deste artigo aplica-se ao sócio que tenha
se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedadc. há menos de 02
(dois) anos. quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato.
no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da liquidação judicial.

§ 2° Os sócios com responsabilidade ilimitada poderão exercer o
direito de defesa que esta lei assegura à sociedade devedora. no mesmo prazo no qua~

aquela poderá se defender. cujo termo inicial fluirá da publicação da sentença que decreta
a liquidação judicial.

Art. 95. .-\ responsabilidade solidária dos controladores e
administradores da sociedade por ações -e a dos sócios-gerentes e gerentes da sociedade
por quotas de responsabilidadé limitada. estabelecidas nas respectivas leis. bem como a
dos sócios comanditários e do sócio oculto. previstas em lei. serão apuradas no próprio
juízo da liquidação judicial,índependentememe da realização do ativo e da prova da sua
insuficiência para cobrir o passivo.

. . . . § 1° .-\ petição inicial. instruída com os documentos pertínentes.
mencIOnara os latos e Indicara as provas. inclusive rol de testemunhas. que serão ouvidas
na Instrução.

. § 2° O réu será citado para comparecer à audiência de instrução e
Julgamento. apresentar defesa e produzir prova.

§ 3° O autor será intimado da designação da audiência. para
comparecer pessoalmeme ou por intermédio de seu procurador.

§ 4° Encerrada a instrução. o Juiz proferirá decisão.

§ 5° O prazo decadencial para interpor a ação de responsabilização
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~ ~o Se o .-\dministrador Judicial não tiyer assumido as funções. o

Juiz designara depositario. que iniciara a arrecadação.

§ 3° Decretada a liquidação judiciaL não sendo possível proceder à
arrecadação ou concluí-la no dia em que teve início.· será lacrada a sede do
estabelecimento. suas eyentuais filiais. e relacionados os bens do devedor.

§ 40 Os bens que não se encontrarem no foro da recúperação ou da
liquídação judicial serão arrecadados mediante carta precatória itinerante.

§ 5° O prodiito dos bens penhorados ou por outra forma
apreendidos entrara para a massa, cumprindo ao Juiz deprecar. a requerimento do
Administrador Judicial. às autoridades competentes a entrega déles.

§ 6° O devedor e as pessoas mencionada~. no capla do art. 95 desta
lei serão obrigados a indicar ao Administrador Judicial e ao Ministério Público os bens
sujeitos à arre~ad:ll;ào. sob pena de ser-lhes aplicada a sanção prevista no art. 87 desta lei.

Art. lO!. O Administrador Judicial avisará o devedor. com
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas. que procederá ao inventário e à avaliação dos
bens. podendo ser assistido por um ou mais avaliadores.

Art. 102. O auto de arrecadação. compos~o pelo inventário. sera
assinado pelo Administrador Judicial e. se estiverem present.es. pelo devedor ou
administradores da sociedade em liquidação e pelo Minisu:rio Público.

§ 10 Serão referidos no inventário:

1 - os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor.
designamio-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:

11 • dinheiro. papéis. documentos e demais bens do devedor:

III • os bens do devedor em poder de terceiro. a título de guarda.
depósito. penhor ou retenção.

IV - os bens indicados como propriedade de terceiros ou
reclamados por estes. mencionando-se esta circunstância.

§ 2° Os bens referidos no parágrafo anterior serão individuados
quanto possíveL

§ 3° Em relação aos bens imóveis. o Administrador Judicial. no
prazo dc 15 (quinzcl dias após a sua arrecadação. exibirá as certidões do registro de
imóveis. extraídas posteriormente à decretação da liquidação judiciaL com todas as
indicações que nele constarem.

Art. 103. Os bens perecíveis. deterioráveis. sujeitos a grave
desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa. poderão ser
vendidos antecipadamente. mediante autorização·judicial.

Parágrafo único. O devedor será intimado. na liquidação dos bens.
para se manifestar sobre a proposta do AdnlÍnistrador Judicial. e o Juiz decidirá em n
(setenta e duas) horas.

Art. 104. 0=Administrador Judicial poderá dar em locação ou
celebrar outro contrato referente aos"bens do devedor. com o objetívo de produzír renda
para a massa liquidanda.
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Paráarafo único. :\ locação ou a contratação não atribui direito de
preferência na compra. nem-podem importar em disposição total ou parcial dos bens. ou
ter duração superior ao tempo necessário para a alienação do respectivo objeto.

Seção \"
Do Pedido de Restituição

Art. 105. Na liquidação judicial pode ser pedida a resti:uição de
coisa arrecadada em poder do devedor. devida em virtude de direito real ou de cor.trato.

Parágrafo único.. \ restituição pode ser pedida ainda que a coisa já
tenha sido alienada.

Art. 106. Também pode ser reclamada restituição de coisas
vendidas a crédito e entregues ao devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao requerimento
de declaração .judicial de inviabilidade econàmica e linanceira se ainda não alienadas pela
massa liquidanda.

Art. 107. Podem. ainda. ser objeto do pedido de reStltUlçaO os
valores entregues ao devedor. em moeda nacional. a titulo de adiantamento de contrato de
câmbio.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caplll deste artigo. a
restituição somente se dará após o pagamento dos credores trabalhistas.

Art. 108. O pedido de restituição deve ser fundamentado e
descreverá a coisa reclamada.

~ 1" O Juiz mandará autuar em separado" requerimento com os
documentos que" instruam e determinará a intima~ão do devedor e do Administrador
Judicial para que. no prazo de 03 (três) dias. para cada um. se manilestem.

~ 2° O escrivão a\'isará aos interessados. pelo órgão olicial. que se
acha em cartório o pedido. sendo-lhes concedido o prazo de =- (cinco! dias para
apresentarem contestação.

~ 3° Impugnado l1 pedido e deferidas as provas pon'entura
requeridas. o Juiz designará audiência de instrução e julgamento. se necessária.

~ 40 Não ;lavenão provas a realizar. e ouvido o Ministério Público.
os autos \'irão conclusos para sentença. -

Art. 109. :\ sentença que reconhecer o direito do reclamante
determinará. após o transito em julgado. a expedição de mandado para a entrega da coisa
reclamada no praze de 48 (quarenta e oito) horas.'

Art. 110. :\ sentença que negar a restituição. quando for o .caso.
mandará incluir o reclamante no quadro geral de credores na classificação que lhe couber
na forma desta lei.

Art. 111. Da sentença que julgar o pedido de restituição cabe
apelação.

Art. 112. O pedido de restituição suspende a disponibilidade da
coisa.

§ 10 Se nem a própria coisa. nem a sub-rogada existir ao tempo da
restituição. receberá o reclamante o valor do bem pelo preço de mercado.
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§ 10 Quando diversos reclamantes houverem de ser satisfeitos em
dinheiro e não existir saldo suficiente para o pagamento integral. lar-se-á rateio entre eles.

Art. 113. O reclamante que th'er obtido ~xito no seu pedido
ressarcirá a massa liquidanda das despesas de conservação da coisa reclamada.

Art. 114. O terceiro que sofrer turbação ou esbulho em sua posse
ou direito de propriedade por efeito da arrecadação ou seqüestro poderá defender seus bens
por meio de embargos. que serào processados na forma da lei processual civil.

Seção VI
Dos Efeito!! do Deçretação da Liquidado .Judicial

Art. 115, ,\ d~cret:lção d:l liquidação judicial sujeita todos os
.:redores. "lU': S,lI11~nt~ poderão .:xerc~r ()S seus direitos sobre ()s bens do devedor e do
sócio ilimit:ldament~ respons:i\'ei na torma que esta lei prescrever,

Art. 116, ,\ decretação da liquidação judicial. além de outros
deitos pr~\'ÍslOs no art. "'0 desta lei:

I - produz o \'encimento antecipado dos débitos pecuniários do
devedor e do sócio ilimitadamente responsável:

11 - suspende o exercício do direito de retenção sobre os bens
sujeitos á arrecadação. os quais deverão ser entregues ao Administrador Judicial:

111 - cancela o exercício do direito de retima ou de recebimento
do valor de suas quotas ou ações. por parte dos sócios da sociedade.em liquidação.

Art. 117, Os contratos bilaterais não se resolvem pela liquidação
iudicial e podem ser executados pelo .\dministrador Judicial. se este achar conveniente
para a massa liquidanda.

§ ,10 O contratante pode interpelar o .\dministrildor Judicial. no
prazo de até 90 (noventa I dias. contados da assinatura do termo de sua nomeação. para
que. dentro de 5 (cinco) dias. declare se cumpre ou não o contrato.

*2° A falta de interpelação do contratante. a declaração negativa
ou o silêncio do Administrador Judicial. dá ao contraente o direito á indenização. cujo
valor. apurado em processo ordinário. constituirá crédito quirografário.

Art. 118. ~as relações contratuais abaixo mencionadas
prevalecerào as seguintes regras:

1 - o vendedor não pode obstar a entrega das coisas expedidas ao
devedor e ainda em trânsito. se o comprador. antes do requerimento da liquidação judicial.
as tiver revendidQ. sem fraude. á \'ista das !"aturas e conhecimentos de· transporte. entregues
ou remetidos pelo vendedor:

II . se o devedor \'endeu coisas compostas e o Administrador
Judicial resolver não continuar a execução do contrato. poderá o comprador põr à
disposição da massa liquidanda as coisas já recebidas. pedindo perdas e danos:

---111 - não havendo o devedor entregue coisa móvel que vendera a
prestações. e resolvendo o Administrador Judicial não executar o contrato. a massa
liquidanda restituirá ao comprador as prestações recebidas pelo devedor:

IV - a restituição de coisa móvel comprada pelo devedor. com
reserva de domínio do \'endedor. Jar-se-a. se o Administrador Judicial resolver não



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Sexta·feira 3 00369

continuar a execl,lç~o Jo contrato. Je acordo com (1 Jisposto no art. 344 e seus parágrafos
do Código de Processo Ciyil:

v - tratando-se de coisas vendidas a termo. que tenham cotação
em Bolsa ou mercado..e não se executando o contrato pela detiya entrega daquelas e
pagamento do preço. prestar-se-á a diferença entre a cotação Jo dia do contrato e a da
':poca da liquidação em bolsa ou mercado:

VI - na promessa de compra e \'enda de imóveis. aplicar-se-á a .
legislação respectiya. mediante simples pedido dos promitentes compradores:

VII - a liquidação judicial do locador não resolve o contrato de
locação e. na liquidação do locatário. -o Administrador Judicial pode. a qualquer tempo.
denunciar o contrato. indenizando o lõcador. mediante arbitramento pelo Juiz. se houver
recusa do locatário em aceitá-Ia.

Art. 119. O Administrador Judicial. mediante autorização do Juiz.
poderá pleitear o cumprimento de contrato. quando achar de conveniência para a massa
liquidanda. realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada. e comunicara sua

intenção ao outro contratante. no prazo de até 90 (noventa) dias. contados da assinatura do
termo de sua nomeação.

Art. 120. Na hipótese de liquidação do devedor que não cumpriu
sua pane na construção de bem imóvel com finalidade residencial ou comercial. o Juiz.
mediante requerimento dos promitentes compradores deste empreendimento imobiliário.
proferirá despacho designando data. hora e local para a realização de assembléia destes.
com a presença do Administrador Judicial. a iim de deliberarem sobre o prosseguimento
da obra ou pela habilitação de seus créditos na condição de credores com privilégio
especial.

§ 1° Deliberando. por maioria. os promitentes compradores pelo
prosseguimento da obra. estes deverão apresentar ao Juiz. 110 prazo má.ximo de 90
(noventa I dias. contados da realização da assembléia. a concordância expressa dos
credores vinculados ao empreendimento imobiliário para a sua sub-rogação nos
respectivos créditos.

*2° Os créditos sub-rogados aos promitentes compradores e as
quantias por estes desem~olsadas para a conclusão da obra serão deduzidos dos seus
débitos para com a massa liquidanda. que poderá exigir o pagamento do eventual saldo"tí
que fizer jus. quando então será autorizada a outorga da escritura definitiva.

~ 3° Os custos roferentes ao prosseguimento da obra terão que ser
previamente aprovados pelo Juiz. ouvidos o devedor e o Administrador Judicial.

§ 4° Se. na hipótese do § 1° deste artigo. os promitentes
compradores não obtiyerem a concordância dos credores para sub-rogar-Ihes os créditos.
deverão habilitar seus créditos na qualidade de credores com privilégio especial.

Art. 121. () mandato conferido pelo devedor. ante~ da liquidação
judicial. acerca de negócios que interessam ;i. massa liquidanda. continua em yigor até que
seja revogado expressamente pelo .-\dministrador Judicial. a quem o mandatário deve
prestar contas.

Parágrafo único. Para o devedor cessa o mandato ou comissão que
houver recebido antes da liquidação judicial. salvo os que versem sobre matéria estranha a
comércio.

Art. 122. .-\s contas correntes com o devedor consideram-se
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encerradas no momento de decretação da liquidação Judicial. \'criticando-se o respecti\'o

saldo,

:\11, 1:::3. Se o devedor tizer parte de alguma sociedade como sócio
solidário. comanditário. cotista ou acionista. para a massa liquidanda entrarão somente os
haveres que na sodedade ele possuir e lorem apurados na lorma estabelecida no c~>ntrato.

§ 10 Se o contrato ou o estatuto social nada dispuseren:l a respeito.
a apuração làr-se-á judicialmente. salvo se. por lei ou pelo contrato ou estatuto. a
sociedade tiver de liquidar-se. caso em que os haveres do devedor. somente após o
pagamento de todo o passivo da sociedade. entrarão para a massa liquidanda.

§ :::0 ~os casos de condomínio de que participe o devedor.
deduzir-se-á do quinhão a este pertencente o que for devido aos outros condôminos em
virtude daquele estado.

Art. l:::-l. Contra a massa liquidanda não correm juros. :ünda 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 eles responde. exclusivamente. o
produto dos bens que constituem a garantia.

Art. 1:::5, :\a liquidação judicial do espólio. suspende-se o
processo de inventário até que o Administrador Judicial \'enha substituir o inventariante na
administração dos bens da herança.

Art. 1:::6. Durante o processo da liquidação judicial tica suspenso
o curso de prescrição relativa a obrigações de responsabilidade do devedor.

Art. 1:::7. O sócio ilimitadamente responsável ao qual a liquidação
judicial se estende não poderá exigir nenhuma prestação que lhe deva a sociedade em
liquidação.

Art. 1:::8, ,\s Jebêntures emitidas pt:la süciedade em liquidação
são incluídas na liquidação peio \'alor nomInaL deduzidas as amortizações ou reembolsos.
e. sendo insuliciente o ativo para sol\'ê-Ias. poderão ser convertidas em ações.

Art. 1:::9. 1\as relações patrimoniais não reguladas expressamente
nesta lei. o Juiz decidirá o caso de acordo com a analogia. os costumes c os principios
gerais do direito. atendendo :i unidade. .i universalidade do concurso e ú igualdade de
tratamento dos credores.

Art. 130, O credor de vários wobril!ados solidários. cujas
liquidações judiciais se,iam,decretadas. tcm o direito de concorrer.~m cada uma delas. pela
totalidade do seu crédito. :l!é recebê-lo pbr inteiro,

Parágrafo único~ O disposto no caplll deste artigo não se aplica ao
devedor cujas obrigações tenham sido extintas por sentença. na forma do art. 168 desta
lei.

Art. 1J 1, .-\5 massas dos coobrigados em liquidacàoiudicial não
têm açào regressiva umas contra as outras.

§ 10 Se. porém. o credor ticar integralmente pago por uma ou por
diversas massas coobrigadas. as que houverem pago terão direito regressivo contra as
demais. em proporção iJ parte que pagaram e àquela que cada uma tinha a seu cargo.

§ :::0 Se os di\'iciendos que couberem ao credor em todas as massas
coobrigadas excederem na importância total do crédito. (1 excesso entrará para as massas
na proporção acima referida.
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§ 30 S.: os coobrigados .:ram garantes uns dos outros. aquele
excesso pertencerá. conforme a ordem das obrigações. ás massas dos coobrigados que
tiverem o direito de ser garantidas.

Art. 13:, Os coobrigados solventes.: os garantes do devedor ou do
sócio ilimitadamente responsá\'el a que se .:stende a liquidação judicial podem apresentar a
declaração do crédito correspondente ás quantias pagas Oll de\'idas. se o credor não tizer a
sua no prazo tixado .:m sentença,

Parágraio (mico, .-\ admissão s.: dá com reserva. .:nquanto
pendente a condição. depositando-se os rateios que couberem ao credor,

Seção VII
Dos Efeitos Quanto aos ;\tos Prejudiciais aos Credores

.-\rt. 133, ?"ão produzem efeitos relati\'amente à massa liquidanda.
tenha "li não l) contratante conhecimento do .:stado econômico do devedor. seja ou não
intençào deste fraudar credores:

I - II pagamento d.: dividas não \'encidas realizado pelo devedor
dentro do termo legal. por qualquer meio extintivo do direito de cr':dito. ainda que pelo
desconto do próprio titulo:

rI - LI pagamento de di\'idas vencidas e exigiveis realizado dentro
do termo legal. por qualquer forma que não seja a prevista pelo contr:xto:

III - a constituição d.: direito real de garantia. inclusi\'e a retenção.
dentro do termo legal. tratando-se de divida contraida anteriormente: se os bens dados em
hipoteca forem obieto de outras posteriores. a massa liquidanda receberá a parte que devia
caber ao credor da hipoteca revogada:

IV - a prática de-atos a titulo gratuito. d.:sde 2 (dois) anos antes da
declaração da im'iabilidade económica e linanceira:

\' - a renuncia :i herança ou a legado. até 2 (dois) anos antes da
declaracão da in\'1abilidade econômica e tinanceira:

VI - os registros de direitos reais e de transferência de propriedade
entre vivos. por título oneroso ou gratuito. ou a averbação relativa a imóveis realizadas
após a declaração da inviabilidade econémica e tinanceira. salvo se tiver havido
prenotação anterior:

VII - a \'enda ou transferência de estabelecimento comercial feita
sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores. a esse tempo
existentes. não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo. salvo
se. dentro de 30 (trinta) dias. nenhuma oposição tizeram 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. 134. São também revogáveis. relativamente à massa
liquidanda. os atos praticados com a intenção de prejudicar credores. provando-se a fraude
do devedor e do terceiro que com ele contratar.

Art. 135, .--\s ações disciplinadas neste Capitulo deverão ser
propostas dentro de 2 (dois) anos contados da decretação da liquidação judicial.

ParagraÍo umco. As ações deverão ser promovidas pelo~

Administrador Judicial com exclusividade. mas se não o tizer dentro dos 6 (seis) meses
seguintes à decretàção da liquidaçãó judicial. poderão. também. ser propostas por qualquer
credor.
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Art. 136. A ação pode ser proposta:

'1 • contra todos os que tiguraram no ato. ou que por efeito dele
torllm pllgOS. l;:lrantidos ou beneticiados:

11 • contra os terceiros'adquirentes:

aI se ti\'c~ram conhecimento. ao se criar o direho. da intenção do
devedor de prejudicar os credotes:

bl se o direito se originou de ato menrionado no art. 133.

III - contra ós herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos
incisos anteriores.

Art. 1J:-...\ ação'" revocatória correrá perilntc o juizo da liquidação
judicilll e terá procedimento ordinário..

Art. 138...\ apelação será recebida no efeito devoluti\·o. no caso
do art. 133. e em 11mbos os efeitos. no caso do art. 1J4.

Art. 139. .-\ sentença que julgar procedente o pedidc; determinará a
restituiçAo dos bens il massa liquidandll em espécie. com todos os acessórios ou o
equivalente. acrescido das perdas e danos.

§·1° .-\ massa liquidanda restituirá o que tiver sido prestado pelo
contratante. salvo na hipótese de impossibilidade. caso em que esse se;á admitido como
credor quirografário.

*~o É garantido ao terceiro de boa-li: a ação de perdas e danos a
qualquer tempo contra o devedor.

Art. 140. O Juiz. na forma da lei processual civil. poderá llntecipar
total ou parcialmente. os efeitos da tutela pretendida.

Art. 141. O Juiz poderá. a requerimento da pane interessada ou do
:'\linistério Público.. !lrdenar. como medida cautelar. na forma da lei processual civil. l)

seqUestro dos bens retirados do patrimônio do devedor que estejam em poder de terceiros.

Art. 14:..\ ineticacia pode ser oposta como defesa em ação ou
execução que sera recebida como reconvenção.

Art. 143. O ato pode ser revogado ou declarado ineficaz. embora
para sua celebraçdo houvesse precedido sentença judicial ou fosse proveniente de medida
judicialassecurat6ria. para a garantia da dívida ou seu pagamento.

Seção VIII
Do .\dmjnjmndo[ .Iudjcial ~a I jqujdação .Iudjcin!

Art. 144..-\0 .-\dministrador Judicial compete. sob a liscalização
do Juiz. administr~r os bens compreendidos na iiquidaçào judicial. c exercer as funções
que lhe silo atribuíd3S por esta lei.

~ 10 Além de outros deveres que a presente lei lhe impõe. compete.
"inda. llO Adminislrlldor Judicilll:

I • fornecer. com presteza. todas as informações pedidas pelos
. credore~ intereSslldos sobre a liquidllÇão judicial e a administração da massa liquidanda. e
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dar extratos dos liHos do dt:vedor. q~ue merecerão ti.: dt: oiicio. a tim dt: servirem de
fundamento nas veriticações e impugnãçõt:s dt: créditos:

II • exigir dos credores. e dos procuradores ou administradores qut:
serviram aos interesses do deveàor. quaisquer iniormações \'erbais ou por escrito:

III - comunicar ao Juiz para os fins do ;;iC219 desta lei, por
petição levada a despacho. qual o montante total dos créditos declarados. bem como
confrontar o valor destes créditos com o total do passivo informado na petição do devedor;

IV - designar. comunicando ao Juiz. perito contador de sua livre
escolha. para:

a) avaliar os bens constantes do acervo da massa liquidanda:

b) proceder ao exame da escrituração do devedor;

c) fornecer laudos nas ações de restituição, nas habilitações de
crédito, nos embargos de terceiro, e em qualquer ação ou execução em que a massa
liquidanda tenha interesse;

V - relacionar. todas as ações relacionadas à massa liquidanda em
andaÍnento e adotar todas as providências que se fizerem necessárias para o ajuizamento
no interesse da massa.

§ 2° A remuneração do perito contador será previamente ajustada, 
mediante aprovação do Juiz, atendendo-se à complexidade dos trabalhos a serem
executados e à importância da massa liquidanda.

§ 3° Na hipótese do inciso Il do § I° deste artigo, será facultado ao
Administrador Judicial. em caso de recusa de quaisquer daqueles t:m atendê-lo.
encaminhar requerimento ao Juiz que. no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. determinará
que estas pessoas venham em Juízo. sob pena de desobediência. t: na sua presença as
interrogará. tomando seus depoimentos por escrito,

Art. 145. A remuneração do Administrador Judicial na liquídação
judicial será fixada pelo Juiz com base na qualidade do trabalho realizado e no seu grau de
complexidade. não podendo exceder a 2% (dois por cento) do valor de todas as receitas
auferidas pela massa liquidanda.

§ I° Concomitantemente ao recebimento das receitas. será paga a
remuneração devida ao Administrador Judicial. desde que já aprovadas as prestações de
contas tempestivamente apresentadas.

§ 2° Não terá direito à remuneração o Administrador Judicial que
renunciar sem relevante razão. não cumprir as obrigações fixadas nesta lei. tiver as suas
prestações de contas desaprovadas ou for"destituído de suas funções.

Art. 146. O Administrador Judicial poderá fazer parte dos quadros
do Registro Público das Empresas mantidos junto às Juntas Comerciais. ou ser pessoa'de
contiança do Juízo. pessoa fisica ou jurídica. prestando contas de suas funções.
trimestralmente. sob pena de destituição quando não desempenhar a contento sua tarefa.

Art. 147. A recusa ao encargo de Administrador Judicial deverá
ser feita por petição fundamentada. no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a
partir da notificação da nomeação.

Parágrafo único. :-Jão comunicada a recusa no prazo previsto no
caput deste artigo. considerar-se-á cOmo aceita a nomeação por parte do indicado.

Art. 148.'0 termo de nomeação deverá ser lavrado e assinado pelo
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Administrador Judicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir de sua
notificação.

Art. 149. O Administrador Judicial exerce pessoalmente as suas
funções e não pode delegá-las. exceto para atos determinados, com prévia autorização do
Juiz.

Parágrafo único. Mediante autorização do Juiz, o Administrador
Judicial pode nomear procuradores. prepostos. auxiliares. devendo dar ciência ao
Minis:ério Público.

Art. 150. O Administrador Judicial deverá apresentar ao Juiz
relatório apontando a situação da empresa. no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por
igual periodo. a critério do Juiz, contados a partir da assinatura do termo de nomeação, que
contem:

I - as causas e circunstâncias da liquidação judicial:

II - ú exame sobre os atos do devedor. dos administradores da
sociedade em liquidação judicial edo Comitê. no exercício dos seus encargos e funções.
na hipótese de ocorrer liquidação judicial que suceda a recuperação da empresa.

r. ;.

Art. 151. O Administrador Judicial não poderá transigir sobre
dívidas e negócios da massa liquidanda e cobrar dívidas com abatimento. sem autorização
judicial. ainda que sejam consideradas de dificilliquidação.

Art. 152. O Administrador Judicial responde pelos prejuízos que
causar à massa liquidanda. 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 Administrador Júdicial de responsabilidade civil e penal. quando
não ignorar o prejuízo que do seu ato possa resultar para a massa liquidanda ou quando
infringir disposição da lei.

Seção IX
Da Realização do Atiyo

Art. 153. Logo após a arrecadação dos bens. com a juntllda do
respectivo auto ao processo de liquidação judicial. será iniciada a realização do ativo.

Art. 154. A venda dos bens será realizada de acordo com a
seguinte ordem de preferência:

I - alienação do estabelecimento em bloco;

II - alienação de suas filiais ou unidlldes produtivas isoladamente;

III - alienação ôm bloco dos bens que integram cada um dos
estabelecimentos do devedor. caso tenha cessado a exploração do seu negócio. ou de todos
eles:

Dezembro de 1999

I IV - alienação parcelada ou individual dós bens.

Parágrafo único. Se convier à realização do ativo, ou em razão de
oportunidade. pode ser adotada mais de uma forma de alienação.-

Art. 155. Na venda da empresa ou negócio do devedor, e de um
ou mais estabelecimentos. e dos bens em geraL serão tomadas as seguintes providências:
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1 - avaliação por um perito nomeado pelo Juiz. que poderá ser
impugnada Pelo devedor..~dministrador Judicial. credores e pelo representante do
Ministério Público. no prazo de 05 (cinco) dias. contados de sua juntada aos autos:

II - não havendo impugnação acerca da avaliação. ou julgada a que
tiver sido oferecida. haverá a alienação, em leilão público. anunciado em jornal de ampla
circulação, com 10 (dez) dias de antecedência. em se. tratando de bens móveis, e com 20
(vinte) dias. em se tratando de bens imóveis;

§ 1° A alienação do bem em leilão público se dará pelo maior
lance oferecido. ainda que seja inferior ao valor de avaliação. mas o bem somente será
entregue ao arrematante decorrido o praz~ de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2° Os credores e demais interessados terão o prazo comum de 48
(quarenta e oito) horas. contadas da realização do leilão. para oferecerem. mediante petição
fundamentada. as impugnações que entenderem necessárias às propostas oferecidas.

§ 3° Transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
realização do leilão. com a impugnação de credores. interessados ou do representante do
Ministério Público. os autos serão conclusos ao Juiz, que, no prazo de 05 (cinco) dias,
decidirá ou não pela venda na fonna proposta;

§ 4° Da decisão caberá agravo. que só poderá ser interposto pelo
impugnante.

Art. 156. O Juiz poderá ainda homologar qualquer outra fonna de
realização do ativo, desde que autorizada por credores que representem mais de 50%
(cinqüenta por cento) dos créditos, observando-se que:

I - a deliberação dos credores deverá 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 05 (cinco) dias, podem impugnar a
deliberação somente quanto à inexistência de quorum;

II - após a publicação do aviso previsto no inciso anterior, será
concedida vista ao representante do Ministério Público. para que ofereça sua manifestação
em relação à deliberação dos credores referida no caput deste parágrafo.

Art. 157. Havendo motivos justificados, o Juiz poderá autorizar"
outras fonnas de alienação diversas das previstas nesta Seção.

Art, 158. Qualquer que seja a fonna de realização do ativo
adotada. fica a massa liquidanda dispensada da apresentação de quaisquer certidões
negativas.

Suill..X
Do falamento aos Credores na Liquidação .Judicial

Art. 159. As importâncias adquiridas com a realização. do ativo
serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no art. 9° e
seguintes desta lei.

Art. 160. Os créditos trabalhistas serão pagos prontamente. logo
que haja recursos disponíveis ou que ess.es recursos sejam obtidos com o produto dos bens
objeto de privilégio. -
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Art. 161. Os credores restituirão as quantias recebidas. acrescidas
dos juros legais. se antes do encerramento da liquidação judicial ficar evidenciado que a
constituição do crédito ou da garantia resultou de falsidade. dolo. erro essencial ou outro
vicio. ou foi obtida mediante documento decisivo cuja existência era ignorada.

Art. 162. Iniciada a realização do ativo. e antes do rateio final, o
AdminiStrador Judicial. trimestralmente. prestará contas da sua gestão. :

§ 10 Apresentadas as contas. ficarão elas sob a responsabilidade do
escrivão. que em 03 (três) dias publicará aviso. pelo órgão olicial. colocando-as à
disposi..ão do devedor e dos credores. pelo prazo de 15 (quinze) dias. quando poderão
apresentar impugnações.

§ 20 Ouvido o Administrador Judicial e valendo-se de
assessoramento técnico. quando necessário. o Juiz julgará as contas.

Art. 163. Aprovadas as contas e paga a remuneração do
Administrador Judicial até então devida. o Juiz detenninará a distribuição do rateio,
obedecida a classificação dos créditos. incluidos os créditos objeto de reserva.

Art. 164. Os créditos sujeitos à condição suspensiva ou pendentes
de decisão judicial. havendo pedido de reserva. ficarão depositados até posterior
averiguação ou publicação da decisão e. no caso de não se efetuar esta exigência ou de ser
improcedente a decisão. no todo ou em parte. serão objeto de rateio suplementar entre os
credores.

Art. 165. Após os pagamentos integrais. bem como os de juros
legais. as sobras. se houver. serão restituídas ao devedor.

Seciio XI
Da Extincão das QbriE:acÕcs

Art. 166. A prescrição relativa às obrigações do devedor reco~eça
a correr a partir do dia que transitar em julgado a sentença do encerramento da liquidação
judicial.

Art. 167. Extingue as obrigações do devedor:

I .' o pagamento. sendo pennitida a novação dos créditos com
garantia real:

'u - o rateio de- mais de 40% (quarenta por cento), depois de
realizado todo o ativo; sendo facultado o depósito da quantia necessária para atingir esta
porcentagem. se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo:

111 - o decurso do prazo de 02 (dois) anos. contados a partir do
encerramento da liquidação judicial. se o devedor não tiver sido condenado à pena de
detenção por crime no procesSo de recuperação ou liquidação judicial:

IV - o decurso do prazo de 03 (três) anos, contados a partir do
encerramento da liquidação judicial. se o devedor tiver sido condenado à pena de detenção
por crime no processo de liquidação judicial.

Art. 168. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos
tennos ~os .art$. 166 e 167 desta lei. o devedor pode requerer que seja declarada por
sentença a extinção de todas as suas obrigações.
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Art. 169. O requerimento será autuado em separado com os
respectivos documentos, e publicado no órgão oficial. no prazo de 30 (trinta) dias.

§ I° Dentro do prazo do edital. qualquer credor pode opor-se ao
pedido do devedor.

§ 2° Findo o prazo. o Juiz. em 05 (cinco) dias. proferirá a sentença
e. se (l requerimento for anterior ao encerramento da liquidação judicial, declarará extintas
as obrigações. encerrando o processo.

§ 3° Da sentença cabe apelação.

Art. 170. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos
termos· desta lei. o devedor ou o 9Óciosolidário-da sociedade em liquidação poderá
requerer que seja declarada por sentença a extinção de todas as obrigações.

SecãoXII
Da Reabilitado do Devedor declarado Jnyiánl

EconÔmica e Financeiramente

Art. 171. Será concedida reabilitação ao devedor declarado
inviável econômica e tinanceiramente que:

I - pagar integralmente os créditos admitidos à liquidação judicial,
os juros correspondentes. as despesas da massa Iiquidanda e as despesas processuais, ou;

11 - tiver extintas suas obrigações nos termos previstos nos arts.
166 e 167 desta lei.

Art. 172. A 'reabilitação poderá ser requerida ao Juiz da
liquidação judicial pelo devedor ou seus herdeiros.

Art. 173. Qualquer interessado poderá contestar a reabilitação
requerida.

Parágrafo único. Ouvido o Ministério Público, o Juiz proferirá
sentença.

Art. 174. Da sentença de reabilitação constará a ordem à Junta
Comercial ou Registro Civil de Pessoas Juridicas para que proceda ao cancelamento da
anotação prevista no art. 76. IX. desta lei.

Art. 175. A reabilitação fará cessar as incapacidldel peuoaiaque
atinjam o devedor por efeito da sentença que decretou a liquidação judicial.

Capitulo VII
Qo Procedimento Especial da Res:uperacio e Liquidado .Judicial de Mlcro.mDrtI••

Empresa de Pequeno Porte

Art. 176. Consideram-se microempresa e empresa de pequeno
porte. para os efeitos da recuperação e liquidação judicial sujeitas a procedimento especial..
aquelas sociedades civis, comerciais e firmas individuais. constituidas regularmente e
registradas. que possuam faturamento bruto anual de até \.000.000 UFIR (um millW
unidades fiscais de referência), mantendo até 50 (cinqüenta) empregados e não excedt .lO

o quadro de 20 (vinte) credores.
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§ 1° No caso de início de atividade no próprio ano-calendário. o
limite de que trata o capul deste artigo será proporcional ao número de meses em que a
pessoa jurídica ou firma individual houver exercido a atividade. desconsideradas as frações
de meses.

§ 2° Não estarão sujeitas ao procedimento especial previsto neste
Título as empresas cuja participação societária ultrapassar o montante do faturamento
bruto anual previsto no COpul deste artigo.

Art. 177. A microempresa e a einpresa de· pequeno porte deverão
manter escrituração comercial regular na tarma da legislação própria.

§ I° Além dos dQcumentos exigidos por lei, a microempresa e a
empresa de pequeno porte poderio ainda comprovar suas operações mediante utilização de
meios eletrônicos e magnéticos de escriniração, que auxiliem o conhecimento de terceiros
e da fiscalização. ".

§ 2° O disposto neste artigC) não dispensa o cumprimento. por parte
da microempresa e empresa de pequeno porte. das obrigações acessórias previstas na

. legislação previdenciária e trabalhista.

Art. 178. Para requerer a declaração de inviabilidade econômica e
fmanceira de microempresa e empresa de pequeno porte. deverá o credor instruir o pedido
com um 0\1 mais títulos executivos devidamente protestados, q.c:ompanhado de certidão de
protesto de dois ou mais credores distintos. tirados contra o; devedor no período de 90.
(noventa) dias, anteriores à data do pedido.

Parágrafo único. Os protestos, individuais ou somados, deverão
..totalizar o valor mínimo de 11.000 UFIR (onze mil unidades fiscais de referência),

incorporando-se o principal e os acessórios da obrigaçio exiBida,

Art. 179. Poderão os empresários titulares das empresas previstas
no capUI do art. 176 desta lei, antevendo a possibilidade de tomar-se inviável econômica e
financeiramente ou estando em crise econômico-financeira, requerer a recuperaçlo
judicial. por intermédio da apresentação de um plano de recuperaçlo
econômico-financeira.

§ 1° t lo plano de recuperaçãO econômico-financeira previsto no
capul deste artigo. o devedor em crise exporá as razões determinantes do seu estado ele
dificuldade econômica e proporá a recuperação judicial da empresa no prazo de até 2
(dois) anos.

§ 2° As dívidas trabalhistas terão prefertncia na fase de
recuperação judicial. não podendo. entretanto, comprometer maia do que 40% (quarenta
por cento) do ativo circulante da empresa. devendo o saldo remanescente, mantida a sua
classificação. ser pago na medida em que a empresa estiver recuperada.

§ 3° Não será admitida a constituição de Comitê de Recuperação
para o procedimento especial relacionado à microempresa e empresa de pequeno porte.

Art. 180. Os valores dos débitos existentes. no procedimento de
recuperação. poderão ser pagos da seguinte maneira: .

I I

I - à vista, com desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor
original. em relação a todas as classes de credores;

. II - em 6 (seis) meses. com desconto de 10% (dez por cento) sobre
o valor original:
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III - em 12 (doze) meses. hipótese em que o valor original deverá
ser integralmente pago. -

Parágrafo umco. Se houver prorrogação do prazo previsto no
inciso III deste anigo, ü Juiz determinará. ouvindo os credores. quais as eventuais
condições e ônus que incidirão sobre as parcelas e o novo cronograma de pagamento a ser
definido.

Art. 181. O plano de recuperação econômico-financeira conterá
minuciosa análise da atividade e desenvolverá todas as etapas de recuperação. cabendo seu
exame e aprovação pelo Juiz, depois de ouvidos os credores.

§ I° Não havendo divergência de credores em relação ao plano. °
Juiz o homologará de imediato.

§ 2° Havendo divergência quanto ao plano. o Juiz poderá
determinar os esclarecimentos necessários e os devidos ajustes no plano, dentro de lO
(dez) dias.

§ 3° Feitas as devidas alterações no plano. havendo ainda fundadas
dúvidas, poderá o Juiz designar audiência, solicitando a presença de técnico especializado,
se necessário, para superar eventuais divergências referentes ao plano modificado.

§ 4° Podérá o Juiz. diante da inconsistência do plano e da
constatação de evidente má-fé ou dolo por parte do devedor, no seu pedido de recuperação,
determinar a liquidação sumária da empresa, ouvindo antes seu repre"se~tante legal.

§ 5° Na demonstração da viabilidade da recuperação judicial de
microempresa e empresa de pequeno porte. serão considerados. além de outros, os
seguintes aspectos:

I - sua importância social;

II - o número de seus empregados:

III - a repercussão de sua atividade no seio da comunidade local.

Art. 182. Homologado o plano de recuperação. o devedor terá o
prazo de até 2 (dois) anos para viabilizar sua atividade. sem que possa aumentar g1llltos ou
despesas e contratar empregados. exceto se houver expressa concordância do Juiz, ouvidos
os credores.

§ 1° Constituem meios de recuperação judicial da microempresa e
empresa de pequeno porte. dentre outros:

I - concessão _de condições especiais para pagamento das
obrigações vencidas. desde que respeita~ o prazo definido no caplll deste artigo;

11 - transferência "do capital social ou fusão:

III - alteração ou substituição dos administradores:

IV - aumento do capital social: .

V - arrendamento:

VI - celebração de acordo coletivo de trabalho, inclusive visando
reduzir salários. aumentar ou reduzir a carga horária dos trabalhadores, e, ainda. optar por
participação no capital social da empresa ou na sua gestão:
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§ 20 Encontrando-se presentes os pressupostos da antecipaçlo da
tutela e os s~ídios de verossimilhança, concederá o Juízo a ordem para que o bem tique
com a massa liquidanda. sob depósito judicial. que não poderá aliená·lo, exceto se ficar

caracterizado o estado perecível da coisa.

Art. 187, Se durante o procedimento de rec:uperaçilo juclic:ial. o
devedor requerer sua auto-liquidação. ú Juiz ouvirá os credores em 5 (cinco) dias. e
proferirá decisão. em até lO (dezl dias.

Art. 188. Os tomecedores que mantiverem relações neaociais com
as microempresas e empresas de pequeno porte durante a fase de recuperaçllo juclic:ial

receberilo integralmente seus créditos.

Parágrafo único. Convolada a recuperaçllo em liquidaçlO juclicial.

os atos jurídicos válidos serão reconhecidos como despesas da massa liquidanda

Art. 189. Aplicl\.!ll-se. naquilo que niIo colidir com o disposto'
neste Capítulo. ao procedimento espeEial de recuperação e liqui~1o judicial de
microempresa e empresa de pequeno port~. as demais disposições desta le•.

Capítulo VIII
Da apgncio dOI Crimes

Art. 190. Nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes 10 vencimento
do dobro do prazo marcado pelo Juiz para os credores declararem os seus créditos, o
Administrador Judicial apresentará em cartório, em duas vias. exposiçlo circunstanciada,
na qual, considerando as causas da Iiquidaçlo judicial, o procedimento do devedor, antes e
depois da sentença declaratória da inviabilidade econômica e ftnanceira, e outros
elementos ponderáveis, especificará. se houver, os atos que constituem crime previstos
nesta lei, indicando os responsáveis e, em relação a cada um, OI dl.positlvo. penais
aplicáveis.

§ I° Essa exposição, instruída com o laudo do perito enc:arrelado
do exame da escrituração do devedor. e quaisquer documentos, concluirá, se for o caso,
pelo requerimento de inquéritos, exames e diligências destUlados • apuraqIo de fatol ou
circunstâncias que po~sam servir de fundamento à ação penal (Código de Processo Penal,
art. 509),

§ 2° As primeiras vias da expo.içllo e do laudo e os documeatos
formarão os autos do inquérito judicial e as sesundas viu serlo juntas aos autos da
liquidação judicial.

Art. 191. Nos autol do Inqu6rito judicial, os credores podem.
dentro dos 5 (cinco) dias seguintes ao da entrep da exposiçlo do AcIminiItrador Judicial.
não só requerer o inquérito. caso o Administrador Judicial nlo o teMa feito. mas ainda
alegar e requerer o que entenderem conveniente li finalidade do inquérito ~ido.

Art. 192. Findo o prazo do artilo anterior. os autos serlo feitos
imediatamente. com vista ao representante do Ministério Público. para que. dentro de 3
(três) dias. opinando sobre a exposição do Administrador Judicial. as alegações dos
credores e os requerimentos que hajam apresentado. alegue e requeira o que for
conveniente li finalidade do inquérito. ainda que este não tenha sido requerido pelo
Administrador Judicial ou por credor.

Art. 193. Nos 5 (cinco) dias seguintes. poderá o devedor contestar
as argüições contidas nos autos do inqué~to e requerer o que entender'conveniênte.
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I - efetuar gastos pessoais ou familiares que ultrapassem sua
condição econômica;

II - efetuar despesas gerais do negocIO ou da empresa
injustificáveis por sua natureza ou vulto, em relação ao capitaL ou gênero do negócio, ao
movimento das operações e a outras circunstâncias análogas;

III • realizar despesas vultosas em operações arriscadas, inclusive
envolvendo títulos ou valores mobiliáríos transacionados em-bolsasdemercadorias ou de
valores;

IV - empregar meios ruinosos ou abusivos com o fim de obter
recursos ou fundos;

v - vender ou revender mercadorias ou produtos com pn:ços
manifestamente interiores aos praticados em mercado:

VI - obrigar-se por conta de terceiro a prestação vultosa em
relação à situação da empresa:

VII - não possuir escrituração contábiL deixar de legalizá-Ia ou de
autenticar as lichas, no caso de escrituração mecânica, no prazo e segundo os preceitos da
lei, ou possuí-la de forma irregular. incompleta ou lacunosa. quando o devedor, por força
de lei. tenha a obrigação de mantê-la;

VIII - exercer a atividade econômica ou auxiliar desta, para a qual
tenha sido inabilitado. nos termos do § 2: deste artigo;

IX - deixar de eiàborar o balanço. no prazo e segundo os preceitos
da lei. ou elaborá-lo com inexatidão nas respectivas contas ou omitir sua publicação;

Pena: detenção. de I (um J a 4 (quatro) anos. e multa.

x - exercer. inclusive por interposta pessoa. atividade econômica
ou auxiliar desta, para a qual tenha sido inabilitado. nos termos desta lei:

XI - causar perdas avultadas em operações aleatórias, como jogos
de qualquer espécie:

XII - làlsificar materialmente a escrituração contábil. no todo ou
em parte. ou alterar a escrituração verdadeira:

XIII - destruir. suprimir. inutilizar ou ocultar, total ou
parcialmente, a escrituração contábil, bem como documento cujo registro é exigido por lei;

XIV - omitir na escrituração lançamento que dela devia constar, ou
efetuar lançamento làlso ou diverso do que nela devia ser teito:

XV • pagar antecipadamente algum credor, durante o período
suspeito ou no termo legal. em prejuízo de outros:

XVI - apresentar declarações ou reclamações falsas, ou juntar a
elas títulos falsos ou simulados;

XVII - apresentar situação patrimonial diversa das declarações de 
rendimento. sem justificação plausível;

Pena: reclusão. de I (um) a 5 (cinco) anos, e multa
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XVIII - praticar ato fraudulento de que resulte ou possa resultar
prejuízo aos credores. com o fim de criar ou assegurar vantagem injusta para si ou para
outrem:

XIX - simular despesas. dividas ativas ou passivas e perdas. para
obtenção de maior crédito:

XX - desviar bens do ativo sujeito ao concurso. inclusive pela
compra em nome de terceira pessoa. ainda que cônjuge ou parente de devedor:

XXI - ocultar ou desviar bens do ativo da massa Iiquidanda. ou
faltar ao dever de colaborar na sua arrecadação;

XXII - praticar a~o que disponha sobre bem do at~o, ou simular
alienação. que possa resultar ou resulte êm prejuízo dos credores. durante o período de
suspeiçãO ou do tenno legal. a fim de criãr ou assegurar'vantagem injusta para si ou para
outrem: .

XXIII - adquirir bem imóvel. título ou valor mobiliário ou cré(Ú'to.
e colocá-lo em nome de terceiros:

XXIV - declarar ou admitir dívida inexistente;

XXV - subscrever título de crédito de favor cuja soma a pagar
possa comprometer a situação da empresa:

XXVI - subtrair ou desviar elemento do ativo sujeito ao concurso.
ou faltar ao dever não colaborando na sua arrecadação:

XXVII - simular o capital social para obtenção de maior crédito.

Pena: reclusão. de 2 (dois) a 6 (seis) anos. e multa.

§ 1° Aplicam-se à pena privativa de liberdade e à multa, inclusive
no que se refere ao seu valor, as correspondentes disposições do Código Penal.

§ 2° A condenação por qualquer um dos fatos descritos neste
artigo importará na inabilitação. pelo prazo de 3 (três) anos. para o exercício da atividade
econômica. ou auxiliar desta. a que se dedicava o agente. e na incapacidade pennanente
para fazer parte do conselho de administração ou da diretoria de quaisquer empresas
sujeitas a esta lei. ou ser gerente ou mandatário das mesmas.

§ 3° A inabilitação produzirá efeitos desde o trânsito em julgado
da sentença, mas o prazo ficará em suspenso enquanto durar a pena privativa de liberdade,
e começará a correr a partir do seu cumprimento ou da extinção da punibilidade.

§ 4° A reabilitação extinguirá a inabilitação imposta ao devedor
para o exercício de atividade econômica ou auxiliar desta.

~ 5° ,.\ reabilitaçào poderá ser requerida decorridos 02 (dois) anos
da data em que. de qualquer modo. for extinta a pena ou tenninar sua execuçào. desde que
o condenado prove estarem igualment.e extintas. por sentença. as suas obrigações.

Art. 201. Os delitos previstos nesta lei cometidos pelos titulares de
microempresas e empresas de pequeno porte observarão. prevalentemente. o disposto no
Capitulo III da Lei nO 9.099. de 26 de setembro de 1995. exceto se:

I - ticar provado o dolo de alterar. suprimir ou adulterar a escrita:

Dezembro de 1999 .



De7.embro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

II - houver prova)nequivoca de desvio de bens ou de patrimônio
.:m detrimento de terceiros ou credores: -

III - ficar patente ã má gestão administrativa. .:videnciada por atos
inequivocos.

Art. 202. Os crimes previstos nesta lei 4ue forem cometidos pelos
titulares de microempresas e empresas de pequeno porte prescrevem no prazo de 3 (três)
anos. contados da sentença que decretar sua liquidação judicial.

Ses:Ao 11
Dos Crimes cometjdos Dor Outras Pessoas

Art. 203. Também constituem crime as condutas praticadas:

I - pelo protissional que assinar balanço inexato;

II - pela pessoa que emprestar seu nome para a atuação do
inabilitado. bem como. os sócios e administradores de empresa ficticia ou de favor:

III - pelo credor que receber pagamento ciente da preterição dos
demais:

IV - por quem adquirir bem do ativo do devedor. tendo
conhecimento do estado do devedor. ou participar de simulação nestes casos:

V - pelo terceiro em cujo nome o devedor tenha colocado o bem -
adquirido:

VI - pelo beneticiário. nos casos de dívída fictícía. contraída.
declarada ou reconhecida e da subscrição de título de crédito em seu favor.

Pena: detenção. de I (um, a ~ (quatro) anos. e multa.

Art. 204. Será punido com reclusão de 2 (doisl a 5 (cinco) anos. o
Juiz. o representante do Ministério Público. o Administrador Judicial. o perito. o avaliador.
o escrivão. o oficial de justiça ou o I.:iloeiro que. direta ou indiretamente. adquirir bens da
massa liquidanda. ou. em relação a eles. participar de alguma especulação de lucro.·

Art. 205. Pratica crime relacionado com a decretação da
liquidação judicial aquele que:

I - promover. inclusive por interposta pessoa. habilitação de
crédito simulado ou indevido. no todo ou em parte:

II - após a decretação da liquidação judicial. desvi~. receber ou
ocultar bem do devedor sujeito ao concurso de credores:

III - ciente do estado econômico do devedor. desviar ou receber
bem do seu patrimônio. ou adquiri-lo por preço notoriamente inferior ao de mercado. no
caso de ocorrer liquidação judicial.

Pena: reclusão. de:2 (dois) a 5 (c' ') anos. e multa.

Art. 206. Incorrerá nas penas impostas no art. 100 desta lei. o
membro do C:omitêou o Administrador Judicial quo::. durante a fase da recuperação ou
liquidação judicial:

I - receber ou pactuar com retribuição. em dinheiro ou de outras
formas diversas da que tem direito:
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rI - desviar, deixar de· entregar ou de depositar regularmente
dinheiro. valor ou qualquer outro bem móvel da massa Iiquidanda de que tenha posse em
virtude da função:

III - prestar informação ou parecer. no que se refere a extratos dos
livros do devedor. inexatos ou falsos. ou que apresentar relatório õu exposição contrários à
verdade.

Art. :07. Pratica crime relacionado com a decretaÇão da
recuperação ou da liquidação judicial o conselheiro. diretor. administrador ou gerente do
devedor que:

I - cometer quaisquer atos ilícitos definidos nesta lei:

11 - concorrer para causar ou agravar a crise econômica da
empresa. faltando aos deveres e responsabilidades de suas funções.

Pena: reclusão. de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. e multa.

Art. :08. Também ticará sujeito às penas previstas no art. 200
desta ld.aquele que:

[ - promover. inclusive por interposta pessoa. habilitação de
crédito simulado ou indevido. no todo ou em parte:

11 - após a decretação da liquidação judicial. desviar. receber ou
ocultar bem do devedor sujeito ao concurso de credores:

III - ciente do estado de liquidação. desviar. receber ou ocultar
bCQI do devedor. ou adquiri-lo por preço ~ifestamente inferior ao de mercado.

Art. 209. Praticã crime o membro do Comitê. o conselheiro.
diretor. administrador ou gerente que. durante a fase da liquidação judicial:

I - receber ou pactuar com retribuição em dinheiro ou de outras
tormas diversas.da.que tem direito:

11 - desviar. deixar de entregar ou de depÓsitai.. regularmente
dinheiro. valor ou qualquer outro bem móvel da massa liquidanda de que tenha posse em
virtude da furição:

III - prestar informação ou parecer inexatos ou falsos.
apresentando relatório ou fazendo exposições contrárias à verdade. ou omitir fato relevante .
de que tenha conhecimento.

Pena: reclusão. de 2 (dois) a 6 (seis) anos. e multa.

Parágrafo untco. Tratando-sé de conselheiro; diretor,
administrador ou gerente a pena será autp.entada de 1/3 (um terço).

Art. 210. Constituirá. ainda, crime passível da pena privativa de
liberdade constante no art. 200 desta lei exercer. inclusive por interposta pessoa.. atividade
econámica ou auxiliar desta. em casos de inabilitação ou de incapacidade devidamente
comprovadas.

Art. 211. Pratica crime o Juiz. r~resentantedo Ministério
Público. o Administrador Judicial. o perito, o avaliador. o escrivão, o oficial de justiça ou .
o leiloeiro que, atuando no processo de liquidação judicial. adquirir bens da massa
Iiquidanda direta ou indiretamente ou. em relação a eles! participar de alguma especulação
de lucro.
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Pena: reclusão. de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. e multa.

Art. 212. As disposições do Código Penal. correspondentes ao
valor. aplicam-se à pena privativa de liberdade e à multa previstas na lei.

1.-:

, Art. 213. Nos casos de recuperação judicial da empresa serão
aplicadas àó Administrador Judicial e aos membros dó Comitê. quando for o caso. que
cometerem os crimes tipificados nos arts. 200 e 205 desta lei. as penas previstas no art.
:200 desta ,1ei.,.

Art. 214. A condenação por qualquer um dos fatos descl'itos nos
arts. 200. 205 e 206 desta lei importará na inabilitação. pelo prazo de 3 (três) anos. para o
exercicio de atividade econômica ou auxiliar desta a que se dedicava o agente. e na
incapacidade permanente para ser agente. mandatário. ou fazer parte do conselho de
administraçãç ou da diretoria de qualquer ~mpresa sujeita a esta lei.

§ I° A inabilitação produzirá efeitos desde o trânsito em julgado
da sentença. mas o prazo ficará suspenso enquanto durar a pena privativa de liberdade.
começando a correr a partir do seu cumprimento ou da extinção da punibilidade.

§ 2° A reabilitação extinguirá a inabilitação imposta ao devedor
para o exercício de atividade econômica ou auxiliar desta.

§ 3° A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 (dois) anos
da data em que. de qualquer modo. for extinta a pena ou terminar sua execução. desde que
o condenado prove estarem igualmente extintas. por sentença, as suas obrigações.

Art. 215. Aplicar-se-ão as penas estipuladas no art. 200désta lei
ao credor que. sem o concurso do devedor:

I - requerer. inclusive por interposta pessoa. a habilitação de
crédito simulado ou indevido;

11 - após a decretação da liquidação. subtrair. desviar. receber ou.
em declaração pública ou privada. encobrir bem do devedor em liquidação;

III - ciente do estado econômico do .devedor,' :des.viar ou receber
bem do seu patrimônio. ou adquiri-lo por preço notoriamente inferior ao de mercado. no
caso de ocorrer a liquidáção.

Parágrafo umco. Nos casos dos incisos 11 e III deste artigo,
responderá qualquer pessoa que pratiçar o ato.

Art. -216. Os administradores. diretores e gerentes da empresa
equiparar-se-ão ao devedor. inclusive em liquidação. para todos os efeitos de àpenação
decorrentes desta lei.

Art. 217. A prescrtçao extintiva da punibilidade de crime
cometido durante a recuperação ou liquidação judicial terá a duração de 02 (dois) anos.
contados a partir do dia em que transitar em julgado a sentença que encerrar a liquidação
judicial ou julgar cumprida a recuperação e apuração do passivo.

Art. 218. O Juizo da recuperação ou da liquidação judicial é
competente para o julgamento dos crimes previstos nesta lei.

Parágrafo único. Aplicar-se-ão aos crimes cometidos durante a
recuperação ou liquidação judicial as regras gerais do Código Penal. sempre que não
colidirem com esta lei.
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capitulo X
DisposicÕes Especiais

Art. 219. O procedimento de liquidação judicial cujo passivo for
interior a :!~.OOO UFIR (vinte e quatro mil unidades liscais de reterência) será processado
obedecendo ao rito sumário.

§ I° Verificando.. pela comunicação do Admmlstrador Judicial.
que o montarlte do passivo declarado pelos credores é inferior à quantia definidaoa. reput
deste artigo, o Juiz mandará que os autos lhe sejam conclusos e proferirá despacho em
que:

I . detenninará que a liquidação judicial seja processada
sumariamente. designando. dentro dos 10 (dez) dias seguintes. data. hora e local para a
audiência de verificação e julgamento dos créditos;

Dezembro de 1999

11
imediatamente. no órgão
determinação e designação.

mandará que o Administrador Judicial .publique
oficial. aviso aos credores que lhes dê ciência da sua

§ 2° Na audiência. o Administrador Judicial apresentará as
declaraçõesde crédito. com o seu parecer e as informações do devedor. e o Juiz. ouvindo
os credores. que. tenham impugnações a fazer e os impugnados. além do Ministério
Público. p~ferirá sentença de julgamento dos créditos. sobre a qual poderá ser interposto
agravo de instrumento.

§ 3° Nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à audiên~ia. o
Administrador Judicial apresentará. em cartório. relatório apontando as causas e
circunstânêiàs da liquidação judicial e os atos passíveis de revogação.

§ 4° Juntamente com a apresentação de seu relatório. o
Administrador Judicial dará início aos procedimentos previstos nos arts. 190 a 199 desta
lei.

§ 5° Dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à
sentença proterida pelo Juiz. na fonna do § ::0 deste anigo. o Administrador Judiçial dará
início à realização do atiVaI; Ip;;IBP1I1emo do passivo.

§ 6° Decorridos 3 (trés) meses da decretação da liquidação
judicial sem que haja pedido de habilitação de crédito. o Administrador Judicial publicará
aviso dando ciência aos interessados de que o processo será encerrado sem a liquidação do
ativo existente.

§ 7° Caso não haja pronunciamento dos credores. no prazo'de 30
(trinta) dias da publicação do ,aviso. o Juiz proferirá sentença decretando o encerramento
da liquidação judicial com a devolução de todos os bens ao devedor.

Cãpitulo XI
Dos Atos Processyais e Respectivos Prazos

Art. ::::0. O processo e os prazos da apelação e do agr.l.vo de
instrumento são os do Código de Processo Civil.

§ 1° Em segunda instância. o relator terá o prazo de 10 (dez) dias
para o exame dos autos. e, na sessão do julgamento. a cada uma das partes será concedida
a palavra pelo prazo de 15 (quinze) minutos.

§ 2° O acórdão proferido em recurso de agravo de instrumento
pode ser executado mediante cenidão do julgado. .
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Art. 221. Os processos de recuperação e de liquidação judicial e
os respectivos incidentes terão prioridade sobre todos os outros. na ordem dos feitos, e em
qualquer outra instància.

Art. 222. As petições de recuperação e de liquidação judicial
estarão sujeitas à distribuição, segundo a ordem de apresentação.

§ l° A distribuição prevenirá a jurisdição para qualquer outro
pedido de igual natureza e relativo ao mesmo devedor.

§ 2° Logo que a petição seja distribuída. será entregue ao escrivão,
que remeterá os autos conclusos no mesmo dia.

Art. 223. As citações. intimações. interpelações. reclamações e
comunicações previstas nesta lei serão feitas por qualquer meio eletrônico de transmissão
de mensagens ou por cana. com aviso de recebimento. ou pessoalmente. mediante
assinatura de protocolo. se essa alternativa se revelar mais conveniente.

Parágrafo único. Os atos processuais de que trata o caput deste
artigo serão considerados como feitos:

I - quando por qualquer meio detrônico que determine recepção
instantànea. como transmissão por intermedio de aparelho de fa.x ou mensagem
computadorizada. no momento imediato da conlirmação da recepção da mensagem pelo
destinatário:

II • quando por carta. na data do seu recebimento pelo destinatário.
ou. quando tenha havido omissão. 10 (dez) dias após sua expedição:

III - quando pessoalmente. na data em que o destinatário registrar
o recebimento em protocolo.

Art. 22-l. Os -prazos marcados nesta lei serão contínuos e
peremptórios. não sofrerão suspensão rtOS feriados ou nas férias forenses e começarão a
produzir eleito no dia imediato após a publicação no órgão oliciai. ou da citação.
intimação. interpelação ou comunicação pessoal feita ao destinatário.

Art. 225. As publicações ordenadas nesta lei serão feitas
preferencialmente na imprensa oficial e. se o devedor ou a massa liquidanda comportar,
em jornal de circulação regional ou nacional.

§ 1° O prazo máximo para efetuar as publicações é de 5 (cinco)
dias. contados do recebimento das matérias ou dos autos em Cartório.

§ 2° A publicação dos atos e termos do processo em que seja
conveniente maior divulgação. mediante proposta do Comitê. do Administrador Judicial
ou do escrivão. devidamente autorizada pelo Juiz. poderá ser feita empregando-se outros
meios idôneos de comunicação.

§ 3° As publicações ordenadas nesta lei conterão a epígrafe
"recuperação judicial de... "ou "liquidação judicial de... ".

Capítulo XII
DisposiçÕes Finais e TransitÓrias

Art. 226. Revogam-se os arts. 503, 506. 507, 508 e 509 do
Capítulo I do Título II do Livro 11 do Decreto-Lei nO 3.689, de 03 de outubro de 1941 
Código de Processo Penal.
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Art. 227. O Capitulo I do Título Il do Livro Il do Decreto-Lei n0
3.689. de 03 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 50-/ - .~ ação penal será iiuemada diretameme /10 juízo
criminal. devendo nelajimcionar o IÍrgâo do lVlinistério Público.

Art. 505 - A denúncia ou a queixa será sempre instruída com
cópia dos relatórios do Comitê 011 do "'/dministrador Judicial.
pericias. ou qualquer meio de prova. 'Iue contiverem indícios de
autoria de crimes.

Art. 510 - O arquivamento dos' papéis. a requerimento do
Ministério Público. efetuar-se-â no.' Juízo competente para o
processo penal.

Parágrafo únicu. O Juízo criminal comunicará ao juízo da
liquidação 011 ila recuperação a sentença. os recursos. o
cumprimento da pena e a extinção da punibilidade.

Art. 511 - Vo processo criminai nào se conhecerá de arguição de
nulidade da sentença 'Iue decretar a recuperaçào ou liquidação
judicial.

Art. 512 - Recebida a denúncia ou a queixa. prosseguir-se-á no
processo. de acordo com o disposto nos Capítulos 1 e lI!. Título I.
Livro lI. deste Código." ..

Art. 228. No prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta lei. as
empresas que estejam sob regime de concordata preventiva ou falência poderão requerer
ao Juiz a convolação de uma ou de outra em procedimento de recuperação judicial.

Art. 229. Todas as vezes que esta lei se referir à denominação
"devedor". compreender-se-á que a disposição também se aplica ao sócio ilimitadamente
responsável atingido pela recuperação ou liquidação judicial.

Art. 230. À reabilitação do devedor em recuperação judicial
aplicam-se, no que couber. as disposições do art. 171 e seguintes desta lei.

Art. 231. As Juntas Comerciais do Estados disciplinarão a
organização das listas de Administradores Judiciais e peritos. pessoas fisicas ou jurídicas.
que atuarão nos processos. levando em conta a necessidade de serviço e o número de
processos afetos aos juízos tramitando nas respectivas Comarcas.

§ I° Para a organização das listas poderão ser requisitadas
informações aos órgãos de representação das classes de advogados. engenheiros,
economistas. administradores de empresas e contadores.

§ 2° As listas gerais serão publicadas no órgão oficial. no mês de
dezembro de cada ano. podendo ser alteradas mediante reclamação fundamentada.

§ 3° Em caso de necessidade. a qualquer tempo. as listas poderão
ser aumentadas.

Art. 232. Os Tribunais de Justiça de cada Estado e do Distrito
Federal. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta lei. deverão manter
cadastro público. sob forma eletrônica. contendo a relação de todos os devedores sob
recuperação e liquidação judicial. zelando pela comunicação às Juntas Comerciais e
disponibilizando os informes necessários entre os próprios órgãos estaduais de justiça.
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Parágrafo único. O cadastro previsto no caput deste artigo deverá
ter âmbito nacional e sua administraç!o local ficará sob a responsabilidade de cada
Tribunal de Justiça. que providenciará a necessária integração de seus bancos de dados.

Art. :33. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias. o Poder
Executivo' enviará li apreciação do Congresso Nacional as leis reguladoras da recuperação
e da Iiqui!iação judicial das empresas. sociedades e instituições linanceiras arroladas no
art. :0 deSta lei.

Parágrafo único. Enquanto não forem aprovadas as leis de que
trata o caput deste artigo, a Lei nO 6.024. de 13 de março de 1974. e o Decreto-Lei nO
2.321. de 25 de fevereiro de 1987. recorrerão. em caráter subsidiário. a esta lei.

Art. :!34. O Código de Processo Civil será fonte subsidiária desta

lei.

Art. 235. Esta lei entrará em vigor no prazo de 90 (noventa) dias

da sua publicação.

Art. 236. Ficam revogados o Decreto-Lei nO 7.661, de 21 d~ junho
de 1945; e demais disposições em cOntrário.

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda global surgiu da preocupação de ajustar alguns

aspectos. que nos pareciam incompletos. do bom Substitutivo que o ilustre Deputado

Osvaldo Biolchi. relator da Comissão Especial. apresentou ao Projeto de Lei nO 4.376193, .

oriundo do Poder Executivo.

Na verdade. todo este estudo foi conduzido por um dedicado grupo

de trabalho composto por advogados. juízes. representantes do Ministério Público e pela

Assessoria Legislativa da Câmara dos Deputados. A iniciativa da formação deste grupo de

trabalho partiu do próprio Deputado Osvaldo Biolchi. que num gesto de absoluto

desprendimento. submeteu seu Substitutivo il análise crítica de especialistas da área

jurídica. o que toi feito por intermédio destas pessoas. O grupo de trabalho se reuniu

inúmeras vezes. ao longo de quase três meses. sempre objetivando aprilT'orar o texto do

Substitutivo aprovado pela Comissão Especial no dia 04 de dezembro de 1996. confiando

que o camiilho ali proposto traria substancial evolução ao Direito Falimentar em nosso

País.

Durante o processo de discussão no âmbito do grupo de trabalho.

tomos reunindo as idéias e tormulando ppçôes que possibilitassem uma maior. celeridade

no processo de recuperação das empresas. em crise e conseguisse. efetivamente: estabelecer

um novo conceito em relação li sobrev~vência da atividade produtiva. em detrimento da

antiga e saturaua indústria da concordata e da falência.

Mesmo se tratando de matéria extremamente complexa. uma das

lllalS mtrigantes do Direito Comercial. e em função de seus vários retlexos para a

sociedade, tivemos sempre o zelo de evoluir nos conceitos sem esquecer das repercussões

sociais. Aliás, há que se enfatizar em primeiro lugar que buscamos manter basicamente a

Iinha-me~tta do Substitutivo Biolchi para. também. corrigir uma imprecisão contida no

texto do PL nO 4.376/93. no tocante li recuperação de empresas. que pela proposta do Poder

.Executivo só seria admitido numa fase muito posterior. quando a empresa já estivesse
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dentro da própria falência. Entendemos que na proposta original do Governo houve uma

incongruência. Preferimos reforçar a concepção aprovada pela Comissão. Especial e

contemplada no texto do Substitutivo. uma vez que, de forma contrária, estaríamos
cometendo um irreparável equívoco ao subestimarmos o precioso mecanismo da

recuperação judicíal de empresas em crise econômíco-financeira. Isto porque não há como

se pensar em recuperação de empresa que já esteja sob o regime de falêncía decretada,

vísto que seria algo extemporâneo e absurdo. algo do gênero "crônica de uma morte

anunciada",

Já é consenso em legislações de importantes países a noção de que

é a própria empresa que rege a atividade econômica, e sua preservação se constitui na idéia

básica. diante de um panorama de crise econômica. Tanto é assim que os autores mais

avançados na matéria. como os franceses, cuja lei recente data de 1985 e já conta com

várias modificações. não falam mais nos termos falência e concordata. A nova versão da

lei de quebras francesa fala simplesmente em recuperação ou liquidação de empresas.
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Neste sentido. pensamos com os ensinamentos lúcidos e oportunos

do ilustre jurista e especialista no Direito Falimentar. ~ ~udoso prol"essor Nelson Abrão:

",Va realidade, LlS noções de jllsql)'ência de jmnonwalidqde de jnadimrzlementa

perfeitamente ajustadas 1/0 cenário concursal de concepçdo privatística ( na· relaçdo

de\'edor-credore.\') estdo hoje superadas pela "crise econômica da empresa". Já ndo se

jàla em inso/1'ênciq .tclia-se de situacãQ de crise econâmica conceito metajurídico e - o

que li mais impOr/ame • sem possibilidade de ser co1ifundido com os que habitua/mente

utili=am as Leis Concursais, "

Este é o primeiro grande paradigma que deveremos enfrentar. pois.

como também nos ensina Nelson Abrio=, "falência e concordata siio teJ'mos medievais e

precisamos elaborar uma nova lei que, atenda às necessidades do Brasil do prôJCimo

século".
A principal conquista que teríamos com este novo conceito de

recuperação de empresa seria a verdadeira valorização da continuidade das atividades

produtivas. pois só seria elegível à recuperação aquela empresa que se mostrasse vi~vel. O

jogo do "faz-de-conta" terminaria em definitivo. pois a empresa que não reunisse

condições para a recuperação estaria fadada à imediata liquidação judicial. sem haver

qualquer possibilidade de lesar os interesses dos trabalhadores e credores. além de se

arrastar num processo moroso por anos e anos. emperrando a máquina judiciária.

Ainda na recuperação de empresas podemos instituir a figura

optativa do Comitê de credores. que seria criado por iniciativa destes e teria a incumbência

de fiscalizar os atos do devedor em recuperação, além de exercer também uma espécie de

administração compartilhada. propiciando uma melhor atmosfera de entendimento entre

eles e o empresário-devedor. A figura de uiit possível pacto de gestão envolvendo todas as

partes interessadas. com a tutela do Poder Judiciário e a eventual participação do

Ministério Público. poderá se confirmar como uma saudável inovação nas. relações

sócio-econômicas de nosso País.

Finalmente. gostaríamos de ressaltar alg,uns dos aspectos mais

significativos sobre os quais nos debruçamos na tentativa de aprimorar o Substitutivo ao

Projeto de Lei nO 4.376/93 aprovado pela Comissão Especial. consíderando que se

constituem em importantes avanços e redefinições:
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I • manutenção da estrutura geral do Substitutivo, adotando

definitivamente os institutos da recuperação e da liquidação judicial, trazendo como

conseqüência que normas antes previstas para aplicação noutro instituto passem a ser

válidas para ambos:

II - ampliação do elenco de sujeitos passivos. pela inclusão das

sociedades civis e das pessoas tlsicas que exerçam atividade econômica:

III . atirmação da preferência dos créditos trabalhistas sobre os

demais:

IV - manutenção do atual inquérito judicial por entendermos que o

procedimento tem boa aceitação na esf~ra do Poder Judiciário e entre os advogados e

representantes do Ministério Público:

V- adoção do -Código de Processo Civil no que se refere aos

dispositivos reguladores do processo. tais como prazos. formas de execução de intimações.

notificações. etc.. .:om \'istas à sistematização e facilidade de interpretação por todos

aqueles que atuam na esferajuridica:
VI • redefinição dos encargos e dívidas do devedor na

classificação dos créditos. atribuindo-lhes a condição de despesas da massa Iiquidanda.

que passam ater preferência em relação a quaisquer outros créditos. uma vez que estão

sendo concebjelos como extracODCursais;

VII - a inclusão da possibilidadéde instauração do processo de

recuperação até antes da declaração da inviabilidade econômica e financeira do devedor,

quando, na coerência com o objetivo de recuperar a empresa. ainda se mostrar víavel a

hipótese de recuperação judicial do devedor nos moldes previstos;

VIII - a criação de um capítulo que trata de procedimentos

especiais para a recuperação e liquidação judicial da microempresas e empresas de

pequeno porte:

IX - a previsão de um rito sumário para os processos de liquidação

judicial cujo passivo for inferior a 24.000 UFIR (vinte e quatro mil unidades fiscais de

referência), que certamente trará uma enorme agilização aos processos de pequena monta,

que invariavelmente dificultam os interesses das partes envolvidas e retardam o bom

andamento da Justiça.

Atualmente se impetraurna concordata ou uma falência com

muita facilidade. observando-se um total abuso dos _institutos. pois quase· -80% das

empresas que pedem concordata não se recuperam mais e. fatalmente. caminham para a

fal!ncia. :-Ião se pode continuar a estimular esta má prática de que muitos credores se

utilizam. qual seja. de fazer da falência um mero procedimento .de cobrança de seus

créditos.

Foi com a proposta de ampliar o debate sobre a legislação

falimentar brasileira junto aos segmentos mais expressivos da economia nacional, que
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contamos com as criticas e sugestões da C~I. da C~A. do SEBRAE-SP. da Associação

dos Advogados de São Paulo e de diverso~ representantes da Magistratura e do Ministério

Público. Por lim. foi com a efetiva participação da sociedade que nós melhor pudemos

desempenhar esta dificil tareta de tentar aprimorar o Substitutivo proposto pel;q. relator e jâ

aprovado na Comissão Especial que aprecia o Projeto de Lei n' ~.376/93.

Contiamos que a importância e a relevância do tema para a

economia nacional irão estimular ainda mais os debates entre nossos ilustres Pares. mas

alerto que. desde já. devemos nos esforçar. ao máximo. para enterurer o conteúdo

técnico-jurídico da proposição e. principalmente. refletir sobre a importância do novo

conceito da recuperação e da liquidação judicial da empresa. não apenas como mais uma

inovação conceitual e. sim. como uma brutal evolução no atual tratamento que é dado ao

instituto talimentar. hoje tão desprovido de credibilidade.

Dezembro de "1999 .

Sala das Sessões. em de de 1997.

/~ /~~
D~utli'~.{nS=ROBERTO PONTE

7103IlOO 191

PROJETO DE LEI N° 4.376-A, DE 1993

EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO
QUANDO DA REABERTURA DA DISCUSSÃO

DE N° 83 A 136

EMENDA DE PLENÁRIO 83

Da-sc aos dispositivos a seguir enunciados a seguinte redação:
"Art. 52 ..
§ 1° ..
IV- Parecer sobre a viabilidade de Recuperação da Empresa elaborado por

administrador devidamente registrado no Conselho Regional de Administraçllo _
CRA."

"Art. 59 .
IX - Plano de recuperação da empresa assinado pelo administrador

representante do devedor, acompanhado do respectivo certificado de responsabilidade
técnica de gestllo empresarial."
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"Art. 60....................... ,
a) um laudo t&:nico analisando detalhadamente os aspectos de natureza contábil' e

IIdministrativa dos negócios do devedor devidameate aprovados por proftllloDaJI
lIabWtados da área de eODtabWdade e administraçlo;

e) OI proJIulollaJI da área de admiDistraçio e coatabllidade respoDláveis pelOI

"'dOl tbic:os Dlo poderio ter viDeulo de qualquer aatareza c:om OI memlN'os do
COIIlid ou Administrador JudIdaL"

JUSTlFlCAÇÃO

Emendemos que para o exito do Plano de Rec:uperaçio da Empresa é fundamental a
preseaça de um profissional da iRa de administraçio devidamente habilitado que, na
qualidade de responsável técnico da empresa, terá condições de ofen:cer o paNCCr prévio
sobre a viabilidade de rec:uperaçio da empresa, bem como aprovar junto ao Comit6, o Plano
de Recuperaçio da Empresa.
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Sala das Comissões, de outubro de 1999.
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EMENDA ADITIVA Nó 84

Dke nova redaçio aos art 156 e 157 do Substitutivo ao Projeto
de Lei nO 4,376-A, de 1993, renumerarido-se os atuais:

"Arr. 156. Além dUo~ hipótese.~ de aliellQçdo do atillO prni!f'a., no

urtigo unterior. o .Iui= poderá autori=ar a continuidade de contratos de arrendamento ou

L'I/modUlO do patrimônio mte~ral /lU parcial da empresa em liquidação. de.'lde que

reali=udo.' com .mciedade.' CtHlperallvas .fiJrmadas flor trahalhadores da flráprla empre.,a

e que tenham a ne,·e:.sária a.'I.,i.wêncla do "indicalO I'rtlji.'I.'itmai re.'pectiVfI.

§ I· .Vu hipótese de contrato de arrendamento ou comodato de

lnóquinu., e equipamento". u .mcieduJe cooperativa contratante serú fiel depo.~ilária

des.~e.~ hen., 11 o., vuLore.' decorrente.' de.~,'es contratlA' .,erão revertidas em jàvtJr du ma.ua
Iiquicluttdu.

§ 2· .-I .WJciedad~ l'tIoperativa não Uo,.,umirá quui.'quer ÔIIJII

decorrente.' da liquidação judiciaL e a ~,.'a liquidanda permanece ohrigada pertmle

,'eusc~....

. .
...rr. 157; Havendo a reaJi=açijo imecliqta da allvo. IlUjiJrl1lQdo

urL 154 delllaLei. o .Iui=. olllJincltlo ,\'/inistério Púhlico e o Admini.""acIt". .Juclicitil. poderá
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conceder o direito de preferência aos empregados da empre.~a em liquidação. por

i,;ter~diode .wx:iedade cIHlperativa.

".,.,." únicA () direito de prefer~ncia.referidtJno cupld deste

artigo .,erá exercido pela .'fJCieúade cooperaiiva, da !~eguinteforma:

I - a .wJCiedade cooperativa deverá apresentar proposta no leilão

priblico de compra do., hen.~ da mavsa liquidanda, contendo sua descrição e valore.v, na

forma previ.'ta no art. 158, § I~ Je.'ta lei;

11 - poderá. tiO leilão público. ocorrer oferta de valor .vuperior

Uqwle apresenlfldtJ peja .vucieJude ,yJtJfN!rativa. o que .vomente será ~Jn.viderado válido

se ucompanhoúo do tkprj.~i(()judicial do valor corre.vprmdente;·;no tJrcco de -I/t (quarenta

e oito) hora~;

111 - u sociedade (:ooperatiwJ será intimada para manife.,tar-se

sobre o maior valor apre.~entado, podendo, em 5 (,!nco) dia~, depositar igual importância

àquela que fili deprJ.~itadapor outrem. quando entào terá preferência para aqui.'ição do.,

hen., ofertado.~;

IV - os hens udquiridos jlcarão. (i~ imediato. livre" e

Je.vimpedido.~, para t(l(JiJS os efeitos legais. "

JYSTIFICACÃO

Muitas ~ritpresas brasileiras em situação de crise
econômico-financeira. ou impossibilitadas de enfrentarem as mudanças e a compctiçio
provenientes da abenura do mercado, estio fechando suas portas, com graves
conseqü&lC:ias para os trabalhadores, a empresa e, principalmente, à sociedade e ao país,
em face das perdas de riquezas e de postos de trabalho, o que vem ocorrendo de maneira
ClIda vez mai$ fnlqoente e veloz.

Em momentos como..este, temos o dever de buscar saldas criativas
e viàveis para a crise, procurando de todas as fonnas minimizar suas conseqüências para a
sociedade brasileira. O principal escopo da lei é salvaguardar as organizações de
trabalhadores que. estio tenblndo encontrar soluções que impeçam o fechamento das
empresas, e com elas dos postos de trabalho.

A. fonnação de sociedades cooperativas compostas por
ex-empregados destas empresas, com o escopo de obter o arrendamento ou o comodato do
seu palrimônio total ou pan:ia1, é wna possibilidade real de impedir o encerramento das
atividades da empresa mercantil Os trabalhadores poderão utilizar seus conhecimanlOS
técnicos e toda a sua criatividade para reduzir os custos e awnentar a qualidade dos
produtos, cuja comercialização gerará frutos para os próprios trabalhadores, na qualidade
de sócios das cooperativas.

Muitos destes casos estio surgindo pelo pais afora, com a elata
demonstraçio de que os cidadlos brasileiros não estio apáticos diante da crise econômica
e da quebra de grande pane de nossas empresas, com fone aumento no desemprego.
Virias destas sociedades~ v!m sendo criadas pelos próprios trabalhIdores de
empresa, os quais rescindem seus contratos de emprego e passam a trabalhar em proveito
próprio, na qualidade de sócios (autônomos) para tentar viabilizar sua empresa
cooperativa.
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\ As partes, .:mpresa mercantil, de um lado, e sociedade
cooperativa, de outro, realizam contratos de comodato ou de arrendamento do pau;mônio
da empresa em regime falimentar, ou de uma parte dele, e, a partir daí. com determinllçlo
de vencer e muita criatividade, vêm conseguindo o sucesso de manter as atividades
empresariais em funcionamento. mediante a melhoria da qualidade dos produtos e
redução dos desperdícios e dos custos da empresa; até porque os equipamentos passam a
ser melhor utilizados. O trabalhador, enquanto sócio da cooperativa, utiliza todoI os
recursos técnicos e toda sua criatividade, além de conhecimento acerca do processo de
elaboraçãO dos produtos elOU serviços para viabilizar e alcançar o êxito da experiência
cooperativista.

Ocorre que boa parte de nossa jurisprudência identitica, em casos
como este, a caracterização de sucessão de empresas. transferindo todos os ônus (de
natureza fiscal, trabalhista e comercial) da massa falida para as cooperativas de
trabalhadores, pelo simples motivo de terem firmado um contrato de arrendamento ou
comodato,~breo patrimônio (ou parte dele) da empresa falida. Lamentavelmen~.~

atual jurisPrudência vem desconsiderando que os trabalhadores estãO apenas tcntàndo
salvar seus postos de trabalho, por intermédio da constituição de uma empresa próPria (a
sociedade cooperativa)" por sua vez, totalmente independente da empresa mercantil.

Desta forma, entendemos que esta emenda possibilitará um
minimo de segurança jurídica aos contratos de arrendamento ou comodato firmados no
âmbito da'falência lou da liquidaçãojudicial, doravante), afastando, em definitivo. o risco
de transferência dos ônus e dívidas da empresa falida para as sociedades cooperativas de
trabalhadores. =

A atual lei falimentar não retira as responsabilidades do devedor
para com suas obrigações lônus e dívidas de todo gênero) junto a seus credores (entre eles
os próprios trabalhadores, que, na maioria das vezes, ficam sem receber seus salários e
demais direitos trabalhistas l. De outro modo. a lei também não permite a transferência da
titularidade dos bens para as cooperativas de trabalhadores. vez que são comumeme dados
em garantia das dívidas contraidas pela empresa falida. O projeto de lei apenas se refere à

transferência da posse temporária sobre referido patrimônio, mediante a assinatura de
contratos de arrendamento ou de comodato entre os partes interessadas.

Nossa proposta envolve ainda. na fórmula ora sugerida, a
necessana participação e assistência da entidade sindicàl vinculada à categoria
profissionàl, para evitar que eventuais aproveitadores não se utilizem das medidas
sugeridas com o tim de fraudar as disposições legais e frustrar os objetivos pretendidOs.

A presente emenda ao Substitutivo, uma vez acolhida, permitirá
que a coo~TÍ1tiva de trabalhadores possa viabilizar a continuidade do negócio, sem correr
o risco de arcar com as dívidas e obrigações anteriormente contraídas pela empresa falida.
A cooperativa de trabalhadores, uma vez surgindo sem dívidas e, deste tbrma, vindo a
assumir ô controle na elaboraçãO dos produtos e ou serviços e da gestão dos negócios,
pode permitir a permanência das atividades empresariais, porém com mudlulças
profundas, que possam mudar os destinos dos negócios. Para tanto, ....bém é
imprescindível que tais sociedades cooperativas recebam o apoío financeiro (indllSive
com /inhds'de crédilo dlt cUSlosdiferenciados), a assist&leia dos sindicatos proftllionis
(que irãlidltsempenhar um ntWO papel de estimulador de empresa, coletivos) e' da
sociedade 'em geral (,'um as mais variadas instiIUiçt)es: SEBRAE e univer.,idodes. por
exemplo. que poderão ojerecer apoio lecnolágico. além de fiJrmaçiilJ e treinamento da
milo-de-ohra para a gestão de negócios).

De outro modo, o trabalhador deverá encarar os novos desafios,
aliando sUli'técnica e conhecimento sobre as fases de elaboração dos produtos/serviços
com a grande criatividade que nós brasileiros possuímos. Esta conjunção de esforços
redundará em um satisfatório resultado final, culminando com a transf~, das
empresasefu' crise em eficíentessociedades cooperativas de produção ou serviços. "

Quanto ás alterações ora propostas para o Substitutivo ao Projeto
de Lei nO 4,376/93. busca-se o.c1aro objetivo de permitir que. mesmo apos a decretação da

/

Sexta-fcíra 3 00397



00398 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

liquidaçio judicial (atual falência" possam os trabalhadores. por meio de uma empresa
cooperativa.' continuar o negócio com outra titularidade. A assistência sindical'faz·se
necessária para impedir a fraude contra os trabalhadores. O controle de tudO por via
jurisdicional visa a proteger também os interesses dos credores da massa tàlida.

Além disto, esta emenda também viSa a autorizar que as
cooperativas possam adquirir de imediato os equipamentos e máquinas que sejam de seu
interesse imediato. de forma a viabilizar seu negócio a médio e longo prazos. Os ,recursos
obtidos para a massa tàlida serão destinados ao pagamento dos credores. Certamente, as
cooperativas terão de contar com apoio inSJitucional, especialmente linhas de crédito para
que possam constituir seu patrimônio próp~o.

É importante frisai" que viabilizar cooperativas de trabalhadores
em alternativa a empresas em crise. não é novidade no mundo civilizado. Na Espanha há.
hoje, cerca de 1.300 empresas coletivas. as quais. após a queda da ditadura de Franco, face
à crise econômica instalada naquele paiS. foram assumidas pelos trabalhadores. que
criaram as "stJCiedtllles anôlfillUlS /aootYlis··. Também na Itália destroçada no pós-guerra.

grande parte de sua economia produtiva tbi recuperada, especialmente nas regiões da
Emilia Romagna e na Toscana..graças ao surgimento das cooperativas de produção.

Em ambos os casos acima, o papel dos sindicatos profissionais foi
fundamental para viabilizar o projeto de desenvolvlmênto econômico eficiente e solidário.
Isto demonstra o acerto de se buscar soluções para a crise das empresas, por intermédio da
fórmula da cooperação e da solidariedade. A longo prazo. objetivamos a proposta de
transformação de nossa Economia., tomando-a mais democràtica e solidária com o nosso
povo.

Portanto, nossa intenção ao apresentar esta emenda ao
Substitutivo é exatamente estabelecer um incentivo, ou um' estimulo, aos interessados,
especialmente aos trabalhadores, para que não esmoreçam diante da.crise.das empresas e
da ameaça do desemprego.

Acreditamos firmemente que tal medida possibilitará urna
profunda reestruturação, senão, de todo, mas de boa parte do sistema produtivo brasileiro.

Sala das Sessões. etn t -3 de ui~ de 1999.

EMENDA ADITIVA N° 85

Acrescente-se ao Substitutivo ao Projeto' de Lei n°
4.376-A, de 1993, os seguintes artigos, rehumerando-se os demais:

. . "Art.28 - A concordata preventiva é o meio de
recuperação da empresa, mediante o pagamento da totalidade ou de parte dos
seus débitos em prazos especiais.
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Parágrafo Único - A impetração da concordata
determina o vencimento antecipado dos créditos sujeitos aos seus efeitos, a
cessação do curso dos juros e a compensação das dívidas vencidas e das que se
vencerem por força da impetração.

Art. 29 - Podem requerer concordata as pessoas fisicas
e jurídicas compreendidas no art. 1°,= que exercerem regularmente as suas
atividades, há mais de dois anos. - ~

Art. 31 - A concordata será processada perante O juiz
competente para conhecer e julgar o processo de liquidação, no foro do
domicílio da empresa individual ou na sede da empresa social ou das entidades
compreendidas nos arts. 2° e 3°,

Art. 32. Na petição da concordata, o devedor oferecerá a
todos os seus credores quirografários o pagamento minimo de:

1- sessenta por cento, quando o prazo for de um ano;
1I- oitenta por cento, quando o prazo for de dois anos;
III- cem por cento, quando o prazo for de três anos.

§ 1° No caso do inciso n, o devedor pagará o valor dos
créditos em duas parcelas de quarenta por cento cada uma, até o fim de cada
período anual; no caso do inciso m, as duas primeiras parcelas anuais serão de
trinta e três por cento e a última de trinta e quatro por cento.

§2° Os créditos serão atualizados monetariamente pelos
mesmos índices utilizados para correção monetária dos débitos judiciais em
geral e de modo não cumulativo, acréscidos dos juros de até 12% (doze por
cento) ao ano, fixados a critério do juiz.

§3° Em casos excepcionais, devidamente
comprovados, poderá ser concedido o prazo de até 05 (cinco) anos para o
devedor efetuar o pagamento dos débitos sujeitos a concordata, permitido
ainda que o pagamento seja efetuado em prazos diferentes para os credores,
desde que seja obtida a anuência de credores que representem mais de 50%
(cinquenta por cento) do passivo concordatário;

Art. 33. A petição inicial conterá a explicação das
causas concretas da situação patrimonial do devedor e ds razões do pedido, e
será instruida com os seguintes documentos:

I - certidão da Junta Comercial referente ao registro da
firma individual, matricula do agente ,auxiliar do comércio, arquivamento do
ato constitutivo e alterações da soçiedade comercial nacional e demais
documentos da sociedade comercial estrangeira, registro da sociedade civil ou
outra pessoa jurídica:

II - o último balanço, com a demonstração da 'conta de
lucros e perdas. inventário de todos os bens e relação das dívidas ativas, assim
como o balanço e contas levantadas para a impetração da concordata:

m - relação, em duas vias, de todos os credores
quirografarios, com indicação de seus domicilios e residências, valor do
crédito de cada um. origem e critério de atualização estipulado no contrato;
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IV - lista, em duas vias, dos credores não sujeitos aos
efeitos da concordata, valor do crédito de cada um, origem, garantias pessoais
ou reais e critério de atualização pactuado no contrato;

V - relação dos livros de escritutração ou fichas em uso,
com indicação da última folha escriturada:

VI - declaração sobre a existência ou não de falência
anterior, concordata ou recuperação da empresa.

VII - declaração sobre o valor dos débitos fiscais
devidamente discriminados, e situação da sua cobrança; se ajuizados, certidão
narrativa do feito.

§ I° A petição inicial será acompanhada de resumo do
pedido, cuja publicação, por edital. conterá, também, o aviso de que as
relações dos credores quirografários e dos não sujeitos aos efeitos da
concordata estarão á disposição dos interessados, para consulta em cartório.

§ 2° O impetrante depositará a quantia necessária à
plublicação do edital, dentro de vinte e quatro horas. contadas da intimação do
despacho que manda processar a concordata.

§ 3° No prazo de quarenta e oito horas do ajuizamento
do pedido, o devedor apresetnará ao escrivão os livros de escrituração ou
fichas para conferir, certificar a data do último lançamento e inutilizar os
espaços em branco.

§ 4° Os livros ou fichas poderão ser apresentados à
Junta Comercial, para autenticação, no prazo de cinco dias, contados do
ajuizamento do pedido.

Art. 34 No despacho que manda processar a concordata,
ojuiz:

I - determina a publicação do edital previsto no § I° do
artigo anterior;

II - ordenará a suspensão das ações e execuções contra
o devedor por créditos sujeitos aos efeitos da concordata;

1II - fixará o prazo de vinte dias para a apresentação das
declarações e justificaçqés de créditos omitidos na lista publicada:

IV - marcará prazo de dez dias para que o devedor torne
efetiva a garantia que tiver oferecido:

V - proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou
oneração dos bens que não sejam objeto de comércio ou atividade econômica
do devedor, ou do sócio ilimitadamente responsável.;

VI - vedará sejam levados a protesto títulos de crédito
em que o devedor figure como obrigado principal ou avalista deste:

VII - dispensará o devedor da apresentação de
quaisquer certidões negativas de débitos para que possa exercer suas atividades
comerciais, inclusive venda de bens.
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Parágrafo único - Deferido o processamento da
concordata, o juiz nomeará o comissário, pessoa fisica ou juridica, de sua livre
escolha, desde que idôneo.

Art. 35 Se o pedido de concordata não estiver formulado
e instruido nos termos desta Lei, e no~aso de dolo, o juiz decretará a falência
do devedor, nomará o administrador judicial e maracará o prazo de dez dias
para os credores posteriores ao pedido e os credores particulares do sócio

ilimitadamente responsável apresentarem a declaração e justificação dos seus
créditos.

§ 1° O juiz , a requerimento do devedor concederá o
prazo de trinta dias para que sejam completada a petição inicial ou produzido
documento hábil para instruí-Ia, prorrogável, por igual período, caso apresente
motivo justificado.

§ 2° Há existência de débitos fiscais ou parafiscais não é
impedimento para a concessão da concordata.

§ 3° Da decisão que decretar a falência cabe agravo.

Art. 36. O concordatário e o sócio ilimitadamente
responsável conservam a administração dos seus bens e do seu negócio, sob a
fiscalização do comissário, e com as limitações impostas por esta lei.

§ 1° As pessoas referidads neste artigo não podem
praticar ato a título gratuito ou que importe em alteração da situação dos
credores sujeitos aos efeitos da concordata.

§ 2° Dependem de autorização do juiz os atos de
disposição dos bens que não sejam objeto de comércio ou atividade econômica
do devedor, ou do sócio ilimitadamente responsável.

§ 3° A avaliação deve ser feita por qualquer das formas
previstas para a venda de bens da massa falida.

§ 4° Os atos praticados com infração ao disposto nos
paragrafos anteriores são ineficazes em relação aos credores.

§ 5° Os atos de que trata o § 2° não são suscetíveis de
revogação, caso tenha prosseguimento a falência.

§ 6° - Os créditos constituídos depois do despacho de
processamento da concordata preventiva serão considerados extraconcursais
em caso de convolação em liquidação judicial, desde que tenham recebido a

anuência do comissário e reconhecidos pelo Juiz como de interesse do devedor
e dos seus credores, sendo pagos com preferência sobre todos os demais
credores, inclusive os por encargos e dividas da massa.

Art. 37 As ações dos credores não sujeitos aos efeitos
da concordata prosseguirão, mas as execuções serão sobrestadas, após o
julgamento dos embargos do devedor.
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§ 1° - Se o devedor não efetuar o depósito integral das
prestações devidas aos credores sujeitos aos efeitos da concordata, nos prazos
respectivos, a execução prosseguirá com a designação do dia para a realização
da praça

§ 2° - o devedor deverá no prazo máximo de 180 (cento
e oitenta) dias contados do requerimento da concordata efetuar o depósito no
juízo das execuções trabalhistas da quantia correspondente as verbas
executadas a título de salários atrasados e aviso prévio, que poderão ser
levantados de imediato pelo exequente, sob pena do prosseguimento da
execução.

Art. 38. Os Credores sujeitos aos efeitos da concordata
poderão oferecer embargos, no prazo de dez dias, contados da publicação do
edital mencionado no § 1° do art. 34, que serão autuados em autos apartados.

§ 1° Os embargos terão por fundamento:

a) sacrificio aos credores maior do que a liquidação na
falência, inviabilidade econômica da empresa ou falta de condições necessárias
à sua boa gestão;
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terceiro:
b) obtenção da concordata por dolo do devedor ou de

c) transferência da sede da empresa para outro
Municipio, pagamento de dívida ou outorga de garantia a algum credor,
pre~erindo o direito dos outros, e demais fatos dolosos que possam influir na
apreCiação da boa-fé do impetrante;

d) atraso superior a 60 (sessenta) dias no pagamento dos
salários devidos aos seus empregados:

e) falta de depósito no juizo da execução trabalhista das
quantias correspondente as verbas executadas a título de salários atrasados e
aviso prévio, os quais poderão ser levantados de imediato pelo exequente;

t) inexatidão das informações prestadas quando do
requerimento da concordata:

§ 2° O impugnado será ouvido, no prazo de cinco dias,
contados da intimação, por carta, com aviso de recepção, o juiz proferirá
decisão, em cinco dias, ou designará audiência de instrução e julgamento, se
houver necessidade de prova.

§ 3° O impugnado, o comissário e o impugnante serão
intimados por carta, com aviso de recepção, para comparecerem à audiência,
4UC: não se realizará em prazo inferior a cinco dias.

§ 4° Após a instrução e os debates, o JUIZ proferirá
decisão ou designará data para sua leitura no prazo máximo de cinco dias.

§ 5° A instrução e o julgamento deverão concluir-se
dentro de quarenta e cinco dias.

§ 6° Da sentença cabe agravo.
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Art. 39. A concordata obriga todos os credores
quirografários anteriores à impetração, admitidos ou não ao passivo, que
conservem seu direito contra os coobrigados, fiadores do devedor e obrigados
de regresso.

Art. 40. Os créditos arrolados na relação prevista no
inciso III do art. 34 desta Lei, quando não impugnados, ficam incluídos no
quadro geral de credores, na forma em liIue constam.

§ I° Entregue em cartório o quadro geral de credores o
escrivão. em vinte e quatro horas, publicará aviso aos credores, que, no prazo
de dez dias. poderão impugnar os créditos admitidos pelo devedor.

§ 2° Ouvido o impugnante. no prazo de cinco dias,
contados da intimação. por carta com aviso de recepção, o juiz proferirá
decisão.

§ 3° Se houver necessidade de provas, o juiz designará
audiência de instrução e julgamento, em que serão observadas as disposições
do § 3° e seguintes do art. 38.

Art. 41. A sentença que concede a concordata deve
contar os mesmos requisitos da que decreta a liquidação, e seu dispositivo será
publicado, por edital, afixado na porta da sede da empresa impetrante e
remetido pelo correio ao órgão regional do Registro do Comércio, na forma da
lei processual.

Art. 42. O comissário deve fiscalizar os atos do devedor,
levar ao conhecimento do juiz qualquer fato de que resulte ou possa resultar
prejuizo aos credores. e requerer a liquidação do concordatário, quando ficar
evidente a impossibilidade de cumprir a concordata.

Art. 43. Por seu trabalho. o comissário perceberá
remuneração que o juiz fixará no despacho de processamento da concordata.,
atendendo às suas responsabilidades, à importância da concordata e, às
dificuldades na tiscalização dos atos do devedor e cumprimento dos seus
deveres legais. estatutários ou contratuais.

Art. 44. O comissário responde pelos prejuízos que, por
dolo ou culpa., causar ao devedor e aos credores.

Art. 45. Se o devedor não constituir a garantia oferecida
ou não cumprir as obrigações derivadas da concordata., o comissário ou
qualquer credor comunicarão o fato ao~uiz.

§ I° Ouvido o devedor, no prazo de três dias, o JUIZ

proferirá decisão. dentro de cinco dias.

§ 2° A sentença que resolver a concordata decretará a
liquidação do devedor e conterá os requisitos da sentença que decreta a
liquidação.

Art. 46. O devedor será privado da administração dos
seus hens, até o trânsito em julgada da sentença que julgar cumprida a
concordata se:

Scxta-feira 3 00403
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1-ocultar bens;

II - omitir informações que deva prestar ao juiz ou ao
comissário;

III - prestar informação falsa;

IV - praticar ato doloso em rrejuízo dos credores.

§ I ° O comissário ou qualquer credor podem requerer a
medida prevista neste artigo.

§ 2° Ouvido o devedor, no prazo de três dias, o juiz, em
cinco dias, proferirá decisão. Se deferir a medida, nomeará o administrador
judicial. pessoa fisica ou juridica de sua livre escolha, desde que idôneo, e
fixará a sua remuneração. atendendo à situação dos bens e as dificuldades do
exercício da função.

§ 3° O administrador judicial responde pelos prejuízos
que, por dolo ou culpa, causar ao devedor.

Art. 47. Efetuado o depósito ou provada a extinção total
dos créditos quirografários, o devedor pode requerer a desistência da
concordata.

§ 1° O juiz mandará publicar edital para conhecimento
dos credores sujeitos à concordata, que-poderão oferecer impugnação, no prazo
de dez dias.

§ 2° Ouvido o devedor, no prazo de ~ês dias, contados
da intimação, por carta, com aviso de recepção, o juiz proferirá decisão, em
cinco dias.

§ 3° Da sentença que homologar a desistência cabe
apelação.

§ 4° Cabe ao JUIZ, antes da remessa dos autos ao
tribunal, e ao relator, posteriormente, decidir as medidas urgentes.

Art. 48. Após o pagamento integral dos créditos
admitidos à concordata, o devedor requererá a extinção de suas obrigações.

§ I° O juiz mandará publicar edital, a fim de que os
credores, no prazo de dez dias, possam oferecer impugnação.

I

§ 2° Aplicam-se à audiência do impugnado e á instrução
e julgamento o disposto no § 2° e segu'intes do art. 38.

j § 3° A sentença que julgar cumprida a concordata
ordenará o cancelamento do protesto dos títulos admitidos à concordata.

§ 4° O dispositivo da sentença que declarar a extinção
das obr.SIÇOes será publicado por edital. .-

Dezembro de 1999
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§ 5° - A existência de débitos fiscais não é impedimento
para que sejam declaradas extintas as obrigações do devedor para com os
credores sujeitos aos efeitos da concordata.

§ 5° Da sentença cabe apelação por parte de quem haja
oferecido impugnação.

§ 6° As medidas urgentes serão decididas, conforme
disposto no § 4° do artigo anterior.

JUSTIFICACÃO

Entendemos que a criação do instituto da recuperação
judicial não deve excluir o da concordata preventiva.

o devedor poderá optar entre a incerteza da' concessão
da recuperação judicial para a totalidade do seu passivo e a certeza da
concordata preventiva de parte do seu passivo.

Adotamos como sugestão de texto para a concordata
preventiva a quase totalidade do que foi proposto pelo executivo, que nos
parece bastante eficiente, com algumas alterações.

Entre estas alterações procuramos criar um mecanismo
que garanta ao devedor o seu crédito, mediante incentivos para quem acreditar
na recuperação da empresa, excluindo o novo crédito de wna eventual falência,
desde que o mesmo tenha sido contraído no interesse do devedor e dos seus
credores.

Também aprimoramos a regra sobre a suspensão das
execuções dos credores não sujeitos aos efeitos da concordata, de forma a
obrigar o pagamento das verbas devidas nas execuções trabalhistas, e que
digam respeito a saldo de salários ou aviso prévio.

Acrescentamos como motivo dos embargos à
concordata a falta de pagamento dos salários devidos aos empregados.

Sexta-feira 3 00405
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EMENDA SUBSTITUTIVA N° 86

Substitua-se o artigo 167 do Substitutivo ao Projeto de
Lei nO 4.376-A, de 1993, pelo seguinte:

"Art. 167. O Código de Processo Civil e o Código de
Processo Penal, no que não contrariarem esta lei, serão usados como fonte
subsidiária.

Parágrafo 1" - O processo e os prazos da apelação e
do agravo são os do Código de Processo Civil.

Parágrafo i -Em Segunda instância, o relator terá o
prazo de 10 (dez) dias para o exame dos autos, e, na sessão de julgamento,
a cada uma das partes será concedida a palavra pelo prazo de 15 (quinze)
minutos.

Parágrafo 3' - O acórdão proferido em recurso de
agravo pode ser executado mediante certidão do julgado, com os mesmos
efeitos da sentença definitiva.

JUSTIFICACÃO

A utilização do Código de Processo Civil e a do
Código de Processo Penal, como fonte subsidiária desta lei, só poderá
ocorrer quando não houver contrariedade entre ambas.

Isto como forma de impedir sejam propostas as mais
diversas ações, ou medidas cautelares contra o devedor, que a interpretação
genérica da redação doprojeto sugere.

Devem ser limitados as·· normas existentes nesta lei,
por isto, achamos necessário fazermos esta ressalva.

Queremos manter a regra hoje existente acerca dos
procedimentos adotadQs quanto aos recursos de apelação e de agravo,
existentes no artigo 207 da LF .

Dada a gravidade de algumas decisões atacadas pelo
recurso de agravo, tais como a que decreta a liquidação, que só não foi
processada como apelação em virtude dos problemas causados com a subida
dos autos (interrupção do andamento do feito), achamos que é necessário
garantir ao devedor, mesmo em sendo o seu recurso o de agravo, a
sustentação oral quando do julgamento pelo Tribunal.

Por fim, queremos manter também a regra hoje
existente, que as decisões atacadas por agravo, poderão ser executados
mediante simples.certidão do julgado, com força de sentença definitiva.

Esta regra representa valioso· instrumento para evitar
a procrastinação do feito, pela eternização dos recursos. .

Dezembro de 1999
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Não teremos que esperar a decisão final no Recurso
Especial, que no mais das vezes não é nem conhecido pelo STJ, mas evita o
trânsito em julgado.

EMENDA ADITIVA N° 87

Acrescente-se ao artigo 164, do Substitutivo ao Projeto
de Lei n° 4.376-A, de 1993, o seguinte parágrafo:

"Parágrafo lO - No prazo de seis meses, contado da
entrada em vigor desta lei, a empresa, que esteja em regime de concordata
preventiva ou falência, poderá requerer ao juiz a convolação da c'oncordata
preventiva em processo de recuperação.

JUSTIFICAÇÃO

É preciso assegurar as empresas em concordata quando
da entrada em vigor desta lei o direito de requererem a convolação da mesma
em recuperação de crédito, desde que atendidos os requisitos da lei.

Ora, sabemos que a recuperação judicial é muito mais
eficaz para a salvação da empresa do que a concordata.

A concordata encontra-se marginalizada pelos
comerciantes, que vem na mesma uma forma de fraude.

Já a recuperação da empresa traz várias inovações, entre
elas a que permite a recuperação do crédito da empresa, uma maior discussão
acerca da forma do' pagamento do passivo, e outras, todas no sentido de
integrar a relação credor/devedor com a finalidade de buscar alternativa para a
solução da crise que atravessa empresa.

.e:::F~M'" de 1999

oep\o Jovair Ara~t:~
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EMENDA SUBSTITUTIVA N° 88

Substitua-se o parágrafo 2° do artigo 161 do
Substitutivo ao Projeto de Lei n° 4.376-A, de 1993, pelo seguinte:

"Parágrafo 2° - Serão os seguintes os prazos, se
outro não tiver sido expressamente indicado nesta lei:

I - 15 ( quinze) dias para a interposição de apelação
contra as sentenças proferidas;

II - /O (dez) dias para:

a) a lavratura de sentenças e/uu aespachos com
caráter. inter.locutório, contados a partir da data em que ~s autos forem
conclusos;

b) a oposição de embargos, e medidas incidentais
previstas nesta lei, contados a partir do ato que deu ciência do fato gerador
do procedimento;

c) a contestação de ações e outros procedimentos
propostos no âmbito da recuperação ou da liquidação judicial;

d) a interposição de agravos.

e) a apresentação de laudos ou infonnações
complementares por parte de peritos e equiparados, nomeados pelo juiz
para auxiliá-lo no feito.

lU - 05 (cinco) dias para:

a) dar resposta ou infonnar o cumprimento de
providências, nos casos de intimação, interpelação ou comunicação;

b) a manifestação do Ministério Público;
c) a impugnação à nomeação de membros do Comitê

ou do Administrador Judicial, ou de peritos, avaliadores e demais auxiliares
do Juiz no feito.

ti) apresentação de reclamação contra alo praticado
no processo.

JUSTIFICAÇÃO

Os prazos processuais na recuperação ou na
liquidação judicial devem seguir a mesma orientação contida no Código de
Processo Civil, como forma de evitar sejam cometidos equívocos pelo
advogados.

Quando do estudo do projeto que instituiu a Lei
6.014173, foram propostos mudanças em diversos prazos recursais para a Lei
de Falências, todos rejeitados pelo princípio acima exposto, ou seja,
wúformidade nos prazos, que seriam os mesmos do CPC.

Não adianta fazermos prazos tão cursos, que só irão
confundir os advogados, e não representarão nenhum ganho processual.

Dezembro de 1999
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Reduzir o prazo de recurso de apelação de 15 para 10
dias, do agravo de 10 para 07 dias, e modificannos os prazos para
interposição de contestações, não representará ganho processual, mas perda
para as partes que poderão ver se prejudicadas por um descuido de seus
advogados.

de 1999.essões, em2tt?0
, ,

.~

o Jovair Arant ~

Propomos alteração na letra b, do inciso 11, ao
parágrafo i, para excluirmos a menção feita a "medidas cautelares", pois

poderá parecer que as partes poderão fazer uso de outras medidas que não
sejam as previstas nesta lei.

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 89

Substitua-se o artigo 160, parágrafo único e incisos do
Substitutivo ao Projeto de Lei nO 4.376-A, de 1993, pelo seguinte:

"Art. 160. As citações e os demais atos de
comunicação das partes, e seus procuradores, e do administrador judicial,
serão feitos naforma prescrita pelo Código de Processo Civil. '

. Parágrafo único - O devedor, o administrador
judicial, os credores e quaisquer interessados, que tenham representante
legal nos autos, sempre que estll lei determinar a intimação por aviso este
será feito constando apenas o motivo da intimação e destacará o nome do
devedor, sendo dispensada a menção dos nomes das partes ou de seus
procuradores.

JUSTIFICAÇÃO

É bastante louvável a proposta inserta no artigo 160,
de dar celeridade as citações e intimações nos processos derecupera9io ou
liquidação judicial. .

9



00410 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMÀRA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

Mas, não podemos perder de vista as querelas q~
serão levantadas acerca de nulidades destes atos, que ao invés de encurtar o
tempo, terá o efeito contrário.

Melhor, mantennos as regras do Código de Processo
Civil, as quais sempre que atualizadas por legislação' posterior, terão
aplicação imediata nesta lei.

Mas, uma vez que as partes tenham representantes
legais nos autos, poderão ser intimados por aviso, no qual é dispensado a
menção ao nome das partes ou de seus procuradores, bastando a indicação
do juízo e do cartório, o motivo da convocação, e a epígrafe com o nome do
devedor em recuperação ou liquidação judicial.

Este aviso, terá o condão de facilitar as intimações
dos credores e demais interessados, principalmente nos procedimentos de
ações revogatórias, restituições, embargos de terceiros, habilitações de
créditos, venda de bens e ou s previstos expressamente nesta lei.

s-:::::.:AAde 1999

De. ta a Java;'A'aa~ y

EMENDA ADITIVA N° 90

Acrescente-se ao parágrafo 20 do artigo 156, do
Substitutivo ao Projeto de Lei na 4.376~A, de 1993, o seguinte inciso l,
renumerando-se os demais:

"I - com base nas sentenças proferidas , o
administrador judicial em /O (dez) dias após a sentença que tenha ultimado
a verificação dos créditos tempestivos, organizará o quadro gera' de
credores, obedecendo o disposto nos incisos I, !l e !lI do artigo 48" o qual,
após rubricado pelo juiz, será publicado. "

JUSTIFICAÇÃO

Como a liquidação sumária vem alterar a regra geral,
entendemos que dever co r previsão acerca da elaboração e publicação do
quadro geral de credores. ~A

SIDa ~:::\~;"\? mde 1999

tado Jovair Arantes
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EMENDA MODIFICATIVA N° 91

Dê-se aos caput do artigo 156, e ao seu parágrafo 5°, do
Substitutivo ao Projeto de Lei n° 4.376-A, de 1993, a seguinte redação:

"Art. 156. O processo de liquidação judicial cujo
passivo for inferior a 150.000 UFIR (cento e cinquenta mil) será processado
obedecendo ao rito sumário. "

(..)
Parágrafo 5° - Publicado o quadro geral de credores,

o administrador judicial dará inicio, imediatamente, à realização do ativo e
pagamento do passivo. "

JUSTIFICAÇÃO

A liquidação swnana será wn poderoso aliado para
desafogar os cartórios por onde tramitam estes feitos, e foi incluída neste
projeto por sugestão nossa.

Imposto o rito swnano, a verificação dos créditos
ocorrerá em uma só audiência, possibilitando a elaboração do quadro geral de
credores em prazo muito curto.

No rito sumário não esta excluída a possibilidade de ser
intentada a ação de restituição ou os embargos, nem tampouco a ação
revocatória.

A grande vantagem do rito sumário é a rapidez que será
dada a verificação dos créditos e a liquidação e pagamento do passivo.

Tão logo seja elaborado o quadro geral de credores será
dado início a venda dos bens arrecadados e pagamentos dos credores.

A venda ocorrerá pelos mesmos moldes do
procedimento ordinário, não trazendo riscos de prejuízos para o devedor.

Mas, fixarmos corretamente o teto para a adoção do rito
swnário aos processos de liquidação, constituirá a causa do sucesso ou não da
proposta.

o valor fixado na lei atual para adoção do rito swnário,
que é de 100 salários mínimos, cerca de R$14.000,00 (quatorze mil reais),
mostra-se insatisfatório, causando inclusive o desuso desta medida.

Scxta-feira 3 0041 I -
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Também o teto proposto no projeto, pouco mais de
R$20.000,OO (vinte mil reais), não possibilitará grandes repercussões, pois é
um valor muito pequeno para qualquer atividade comercial.

Devemos aproveitar o rito sumário, para alcançarmos
empresas em liquidação com passivo de até R$150.000,OO (cento e cinquenta
mifreais). .

Sempre lembrando que a única vantagem do rito
sumário e a rapidez na elaboração do quadro geral de credores, liquidação do
ativo e pagamento dos credores, pois as demais regras continuam sendo as
previstas para a liquidação comum.

Outra modificação proposta é a exclusão da
possibilidade do devedor que teve decretada a liquidação sumária pedir a
recuperação judicial de sua empresa.

o pedido de recuperação judicia deverá contemplar
empresas que tenha significado para a economia do local, não devendo ser
concedida a qualquer empresa, sobretudo pelas pequenas empresas.

Já existem meios, para que os credores organizem uma
nova sociedade, com ou sem a participação do devedor, desde que haja
composição neste sentido.

s~~...frde 1999

•J~*A~.'"C ~

Ora, o pedido de recuperação judicial suspende a
venda dos bens até a sua d .são, o que tirará todas as vantagem da adoção
do rito sumário.

EMENDA SUPRESSIVA NU 92

o Suprima-se no artigo 154 do Substitutivo ao Projeto de Lei
n 4.376-A, de 1993, as palavras "e de apuração do passivo".

JUSTIFICACÁQ

. . Não encontramOI qualquor jUltiflcativa para as palavras
as quais sugenmos a emenda supressiva.
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fonna, pedimos a supressão das mesmas do artigoas=:f)(9=bro de 1999

do JovairAXDt~

EMENDA ADITIVA N° 93

Sexta·feira 3 00413

Acrescente-se ao artigo 143, do Substitutivo ao Projeto
de Lei n° 4.376-A, de 1993, o seguinte inciso xxm e parágrafo 30,
renumerando~se os demais:

"XXIII - alienar ou onerar bens sem autorizaçi1o
judicial, ou constituir dívidas sem a concordância do administradorjud~cial
ou do Comitê, quando a lei o exigir.

(. ..)
Parágrafo ]' - Aplicar-se-á a pena derec/usdo de J

(um) a 5 (cinco) anos para os crimes tipificados nos incisos X a XIlI. XXI a
XXIII deste artigo. ..

JUSTIFICACÃO

Por esta proposta , a venda ou oneração de bens pelo
devedor sem autorização judicial, ou a constituição de dividas sem a
concordância do administrador judicial ou do comita, quando esta era
exigida por lei, constituirá crime, com sanção da pena de reclusio de l(wn)
a 5 (cinco) anos.

É preciso coibir O devedor a pratica destes atos, que
são altamente prejudiciais aos interesses de todos os credores.

Para tanto, propomos a ~Io do inciso xxm ao
artigo 143, e modificação da redação ao parágrafo 3° . '

_::::A-:ftde1m.

tado Jovair Ar~es
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EMENDA MODIFICATIVA N° 94

Dê-se aos parágrafo 5° do artigo 143, do Substitutivo ao
Projeto de Lei nO 4.376-A, de 1993, a mesma redação, mas crm alteração de
sua numeraçao para parágrafo 2° do artigo 144:

"Art. 144. (...)
Parágrafo 2° - Estarão sujeitos à pena privativa de

liberdade estatuída no ]O do artigo 143:
1 - o profissional que assinar balanço inexato;
11 - o credor que receber pagamento ciente da

preterição dos demais; .
. 111 - o que adquirir bem do ativo, tendo conhecimento

do prejuízo causado a terceiro, ou participar de simulação neste casos;
IV - o terceiro em cujo nome o devedor tenha

colocado o bem adquirido;
V - o beneficiário, nos casos de dívida fictícia,

contraída, declarada ou reconhecida e da subscrição de titulo de crédito em
seu favor;

VI - a pessoa que emprestar O' seu nome para a
atuação do inabilitado, bem como, os sócios e administradores de empresa
fictícia ou de favor. "

JUSTIFICAÇÃO

Propomos a transferência do parágrafo 5° do artigo
143 para o artigo 144, criando um parágrafo i, uma vez que a matéria nele
contida regula os crimes ometidos por outras ~sso.as, que é o tema do

artigo 144. B
Sala as Sessões, e 2 de etélllbro de 1999.
~~~

ep tado Jovair Arantes
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EMENDA SUBSTITUTIVA N° 95

Substitua-se os artigos 133 a 136 do Substitutivo ao
Projeto de Lei n° 4.376-A, de 1993, pelos seguintes:

"Seção XI
Da Extinção das Obrigações

Art. 165. A prescrição relativa às obrigações do devedor recomeça a
correr a partir do dia em que transitar em julgado a sentença do encerramento da liquidação
judicial.

Art. 166. Extingue as obrigações do devedor:

I - o pagamento, sendo pennitida a novação dos créditos com
garantia real;

II - o rateio de mais de 40% (quarenta por cento), depois de
realizado todo o ativo, sendo facultado o depósito da quantia necessária para atingir esta
porcentagem, se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo;

III - o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do
encerramento da liquidação judicial, se o devedor não tiver~idOco enado à pena de prisão
pela prática de crime previsto nesta lei;

I

IV - o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contados a partir do
encerramento da liquidação judicial, se o devedor tiver sido condenado à pena de prisão
pela prática de crime previsto nesta lei.

Art. 167. Verificada a prescnçao ou extintas as obrigações nos
termos dos arts. 165 e 166 desta lei, o devedor pode requerer que seja declarada por
sentença a extinção de todas as suas obrigações.

Art. 168. O requerimento será autuado em separado com os
respectivos documentos, e publicado no órgão oficial, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 1° Dentro do prazo do edital, qualquer credor pode opor-se ao
pedido do devedor.

§ 2° Findo o prazo, o juiz, em 05 (cinco) dias, proferirá sentença e,
se o requerimemo for anterior ao encerramento da liquidação judicial, declarará extintas as
obrigações, encerrando o processo.

§ 3° A sentença que declarar extintas as obrigações do devedor,
também implica na sua reabilitação civil.

§ 4° Da sentença podem apelar os interessados que hajam
apresentado oposição ao pedido.

Art. 169. Verificada a prescnçao ou extintas as obrigações nos
termos desta lei, o devedor ou o sócio solidário da sociedade em liquidação poderá requerer
que seja declarada por sentença a extinção de todas as obrigações."
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JUSTIFICAÇÃO

o relator da Comissão especial destinada a enntlf
parecer sobre o projeto de lei n° 4376/93 contou com a colaboração de 10 (dez)
juristas que atuam na área de falências e concordatas.

Esta Comissão de juristas após 01 (um) ano de estudos
sugeriu ao relator o texto acima, para a regulamentação da falência na nova lei.

das Sessões,e~ de setembro de 1999.

~' ª
tado Jovair Ar ntes

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 96

Substitua-se os artigos 125 a 132 do Substitutivo ao
Projeto de Lei n° 4.376-1\, de 1993, pelos seguintes:

"SecãolX
Do Pagamento aos Credores na Liquidação Judicial

Art J.l6. As importâncias adquiridas com a realização do ativo
serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à c/assificação prevista no art 9·
e seguintes desta lei.

Art 147. Os créditos trabalhistas serão pagos prontamente, logo
que houver recursos.

Art 148. Os credores restituirão as quantias recebidas, acrescidas
dos juros legais, se antes do encerramento da liquidação judicial ficar evidenciado que a
cOllStituição dD crédito ou da garantia resultou de falsidade, dolo, erro essencial ou outro
vicio, ou foi obtida mediante documento decisivo cuja existência era ignorada.

Art 149. Iniciada a realização dD ativo, e antes do rateio final, o
administradorjudicial, trimestralmente, prestará contas da sua gestão.

§ r Apresentadas as contas, ficarão elas sob a respollSabilidade do
escrivão, que em 03 (três) dias publicará aviso, pelo órgão oficial, colocando-as à
disposição do devedor e dos credores; pelo prazo de J5 (quinze) dias, quando poderão
apresentar impugnações.

§ 2" Ouvido o administrador judicial e valendo-se de
assessoramento técnico, quando necessário, o juiz julgará as contas.

Art. J50. Aprovadas as contas e paga a remuneração do
administrador judicial até então devida, o juiz determinará a distribuição do rateio,
obedecida a c/assificação dos créditos, inc/uídos os créditos objeto de reserva.
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ArL 151. Os créditos sujeitos a condição suspensiva ou pendentes
de decisão judicial, havendo pedido de reserva, ficarão depositados até posterior
averiguação ou publicação da decisão e, no caso de não se efetuar esta exigência ou de ser
improcedente a decisão, 1/0 todo ou em parte, serão objeto de rateio suplementar entre os
credores.

ArL 152. As sobras porventura existentes após pagamento integral
dos créditos serão restituú1as ao devedor.

ArL 153. Terminada a liquidação e julgadas as contas do
administrador judicial, lhe competirá, dentro do prazo de 20 (vinte) dias:

1 - apresentar relatório final indicando:

a) o valor do ativo e o do produto da sua realização;

b) o valor do passivo e os pagamentosfeitos aos credores;

li - relacionar todas as responsabilidades, de forma individuada,
que estarão afetas ao devedor.

§ 1" Findo o prazo previsto no caput deste artigo, sem que tenha
sido apresentado o relatório, o juiz determinará a intimação pessoal do administrador
judicial para que o apresente no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2" Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, sem que o
administrador apresente o relatório, o juiz destituirá o administrador judicial e atribuirá à
pessoa de sua escolha a incumbência de elaborar o relatório no novo prazo a serfixado.

ArL 154. Apresentado o relatório final, o juiz deverá encerrar, por
sentença, o processo de liquidação.

§ 1" Salvo caso de força maior, devidamente provado, o processo de
liquidação judicial deverá êstar encerrado 2 (dois) anos depois da data de sua declaração.

§ 2" A sentença de encerramento da liquidação será publicada por
edital e dela caberá apelação. n

JUSTIFICAÇÃO

o relator da Comissão especial destinada a CID1tIr

parecer sobre o projeto de lei n° 4376/93 contou com a colaboração de 10 (dez)
Junstas que atuam na área de falências e concordatas.

Esta Comissão de juristas após 01 (um) ano de estudos
sugeriu ao relator o texto acíma, para a regulamentação da falência na nova lei.

s::::A"Wm de 1999.

Jovaie Aca~~ J

Sexta-feira 3 00417



- 00418 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dezembro de 1999 .

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 97

Substitua-se os artigos 121 a 124 do Substitutivo ao
Projeto de Lei na 4.376-A, de 1993, pelos seguintes:

Secão VIII
Da Realização do Ativo

"Art 139. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do
respectivo auto ao processo de liquidação judicial, será iniciada a realização do ativo.

Art J./O. A venda dos bens será realizada de acordo com a seguinte
ordem de preferência:

I - alienação do estabelecimento em bloco;

Il - alienação de suasfiliais ou unidades produtivas isoladamente;

III - alienação em bloco dos bens que integram cada um dos
estabelecimentos do devedor, caso tenha cessado a exploração do seu negócio, ou de todos
eles;

IV - alienação parcelada ou individual dos bens.

Parágrafo único. Se convie-;;;;'ealização do ativo, ou e';;;'~o de
oportunidade, pode ser adotada mais de umaforma de alienação. .

Art 141. Na venda da empresa ou negócio do devedor, e de um ou
mais estabelecimentos, e dos bens em geral, serão tomadas as seguintes providências:

I - avaliação por um perito nomeada pelo juiz, que poderá ser
impugnada pelo devedor, administrador judicial, credores e pelo representante do
Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, contados de suajuntada aos autos;

11 - não havendo impugnação acerca da avaliação, ou julgada a
que tiver sido oferecida, haverá a alienação, em leilão público, anunciado em jornal de
ampla circulação, com 10 (dez) dias de antecedência, em se tratando de bens móveis, e com
20 (vinte) dias, em se tratando de bens imóveis;

§ 1°A alienação do bem em leilão público se dará pelo maior lance
oferecido, ainda que seja inferior ao valor de avaliação, mas o bem somente será entregue
ao arrematante decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2° Os credores e demais interessados terão o prazo comum de 48
(quarenta e oito) hqras, contadas da realização do leilão, para oferecerem, mediante
petição fundamentada, as impugnações que entenderem necessárias às propostas
oferecidas.

§ 3° Transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
realização do leilão, com a impugnação de credores, interessados ou do representante do
Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz, que, no prazo de 05 (cinco) dias,
decidirá ou não pela venda na forma proposta;

§ 4° Da decisão caberá agravo, que só poderá ser interposto pelo
impugnante.

Art 1-12. O juiz poderá ainda homologar qualquer outra forma de
realização do ativo, desde que autorizada por credores que representem mais de 50%
(cinqüenta por cento) dos créditos, observando-se que:



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

1 - a deliberação dos credores deverá ser reduzida a instrumento
público ou particular, caso em que será publicado aviso para ciência dos credores que não
assmaram o instrumento, os quais, 110 prazo de 05 (cinco) dias, podem impugnar a
deliberação somente quanto à inexistência de quorum;

1/ - após a publicação do aviso previsto no inciso anterior, será
concedida vista ao representante do Ministério Público, para que ofereça sua manifestação
em relação à deliberação dos credores referida no caput deste parágrafo.

Art 143. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar
outras formas de alienação diversas das previstas nesta Seção.

Art 144. Qualquer que seja a forma de realização do ativo
adotada, fica a massa liquidando dispensada da apresentação de quaisquer certidões
negativas.

Art 145. As quantias em dinheiro, recebidas a qualquer título,
serão depositadas, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes, em instituições
financeiras federais, ou, se inexistirem na praça, em instituições financeiras públicas
estaduais ou instituiçõesfinanceiras privadas.

Parágrafo único. Todo e qualquer pagamento deverá ser feito por
intermédio de cheque nominativo, com indicação no verso do fim a que se destina, sendo
assinado pelo administradorjudicial e rubricado pelojuiz ".

JUSTIFICAÇÃO

o relator da Comissão especial destinada a emItIr
parecer sobre o projeto de lei n° 4376/93 contou com a colaboração de 10 (dez
) juristas que atuam na área de falências e concordatas.

Esta Comissão de juristas após 01 (um) ano de estudos
sugeriu ao relator o texto acima, para a regulamentação da falência na nova lei.

EMENDA ADITIVA NU 98

Acrescente-se ao Substitutivo ao Projeto de Lei n°
4.376-A, de 1993, os seguintes artigos, renumerando-se os demais:

"Art . O administrador judicial poderá recair em pessoa JlSica ou
jurídica de livre escolha do juiz, desde que idôneo, que prestará contas de suas junções,
trimestralmente, sob pena de destituição.
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. ~ Art.. A recusa ao encargo de administradorjudicial devera serfeita
por petlç~o fundamentada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir da
notificaçao da nomeação.

. . '" Art.. O termo t;ie nomeação deverá ser lavrado e assinado pelo
~Ims"..adarJudicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir de sua
notificaçao.

_ . Art.. O administrador judicial exerce pessoalmente as suas funções
e nao pode delega-Ias, exceto para atos determinados, com prévia autorização do juiz.

§ 1° Mediante autorização do juiz, o administrador judicial pode
nomear procuradores, prepostos, auxiliares, devendo dar ciência ao Ministério Público.

§ 2° Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica,
dec/arar-se-á no termo de que trata o art 134 desta lei o nome de seu representante, que
não poderá ser substituído sem licença do juiz.

§ 3° - Além de outros deveres que a presente lei lhe impõe,
compete, ainda ao Administrador Judicial:

I - fornecer com presteza todas Q9. informaçàes pedidas pelos
cre(Ú)res interessados sobre a liquidaçãojudicial e a administração da massa e dar extratos
dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício" a fim de servirem de fundamento nas
verificações e ímpugnações de crédito;.

11 - exigir dos credores e dos procuradores, administradores ou
gerentes que serviram ao deve(Ú)r, quaisquer informações verbais ou por escrito, sen(Ú)·lhe
facultado, em caso de recusa de um desses, encaminhar requerimento ao Juiz que, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, determinará que estas pessoas venham a sua presença, sob
pena de desobediência, que as interrogará, tomando-se os seus depoimentos por escrito;

III - comunicar ao Juiz para os fins da adoção do procedimento de
liquidação sumária qual o montante total dos créditos declarados, bem como confrontar o
valor destes créditos com o total do passivo constante na petição do devedor;

Art.. O administrador judicial deverá apresentar, no prazo de 60
(sessellta) dias, contados a partir (Ú) assinatura do termo de nomeação, podendo ser
prorrogado por igual período, a critério do juiz, relatório apontando a situação da
empresa, que conterá:

I - as causas e circunstâncias que conduziram à liquidação judicial;

/1 - as responsabilidades civil e penal dos envolvidos, se for o caso;

1/1 - na hipótese de liquidação judicial que suceda recuperação da
empresa, o exame sobre os atos do devedor, dos administradores da sociedade em
liquidaçãojudicial e do Comitê, no exercicio dos seus encargos e funções.

Art. . O administra(Ú)r judicial não poderá tral/Sigir sobre dívidas e
negócios da massa liquidanda e cobrar dívidas com abatimento, sem autorização judicial,
ainda que sejam consideradas de dificilliquidação.

. Parágrafo único. O julgamento das suas contas, não isentam o
administra(Ú)r judicial de responsabilidade civil e penal, quando não ignorar o prejuízo que
(Ú) seu ato possa resultar para a massa liquidanda ou quan(Ú) írifringir disposição da lei,
salvo se houve autorização judicial concedida na forma desta lei.

Art.. O administrador judicial responde pelos prejuízos que causar
à massa liquidanda, por sua má admInistração ou por irifringir qualquer disposição da
presente lei.
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Art.. A remuneração do administrador judicial na liquidação
judicial seráfixada pelo juiz com base na qualidade do trabalho realizado e no seu grau de
complexidade, não podendo exceder a 5% (cinco por cento) do valor de todas as receitas
auferidas pela massa liquidanda.

§ l° Concomitantemente ao recebimento das receitas, será paga a
remuneração devida ao administrador judicial, desde que já aprovadas as prestações de
contas tempestivamente apresentadas.

§ 2° Não terá direito à remuneração o administrador judicial que
renunciar sem relevante razão, não cumprir as obrigações fixadas nesta lei, tiver as suas
prestações de contas desaprovadas ou for destituído de suasfunções.

Art. Iniciado a realização do ativo, e antes do rateio final. o
administradorjudicial, trimestralmente, prestará contas da sua gestão.

§ 1°Apresentadas as contas, ficarão elas sob a responsabilidade do
escnvao, que em 03 (três) dias publicará aviso, pelo órgão oficial, colocando-<lS à
disposição do devedor e dos credores, pelo prazo de 15 (quinze) dias, quando poderão
apresentar impugnações.

§ 2" Ouvido o administrador judicial e valendo-se de
assessoramento técnico, quando necessário, o juiz julgará as contas. ..

JUSTIFICACÃO

Estes artigos regulam a função do administrador
judicial, desde a sua nomeação, responsabilidades e remuneração, sendo de
suma importância para a boa evolução dos processos de liquidação judicial.

Uma das causas do insucesso da atual legislação
falimentar é a superação pelo tempo das regras que regulam a atividade do
síndico, fazendo com que somente seja remunerado ao final do processo de
falência, que em geral levam decádas, causando desestimúlo aos que se
interessam em exercer tal ção.

assessõeS'~~27e ,rode 1999.

~\..J\. -
tado Jovair Ar tes

\

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 99

Substitua-se os artigos 93 a 112 do Substitutivo ao
Projeto de Lei nO 4.376-A, de 1993, pelos seg~linte:;:

"Art. /04. Os contratos bilaterais não se resolvem pela liquidação
judicial e podem ser executados pelo administrador judicial. se este achar conveniente para
a massa liquidanda.
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, § /0 O contratante pode interpelar o administrador judicial, no
prazo de ate 90 (noventa) dias, contados da assinatura do termo de sua nomeação, para
que, dentro de 5 (Cinco) dias, declare se cumpre ou não o contrato,

.. . .§ 2
0

A falta de interpelação do contratante, a declaração negativa
ou o silencIO do adml1l1strador j~dicial, dá ao. co~traente o direito à indenização, cujo
valor, apurado em processo ordlnarlO, constllwra credito quirografário.

Art /05. Nas relações contratuais abaixo mencionadas
prevalecerão as seguintes regras:

. . ! ~ o vendedor não pode obstar a entrega das coisas expedidas ao
devedor e ainda em transllo, se ?comprador, allles do requerimento da liquidaçãojudicial,
as tiver revendido, sem fraude, a vista das faturas e conhecimentos de transporte entregues
ou remetidos pelo vendedor; ,

II - se o devedor vendeu coisas compostas e o administrador
judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à
disposição da massa liquidanda as coisasjá recebidas, pedindo perdas e danos;

lI! - nlio tendo o devedor entregue coisa móvel que vendera a
prestações, e resolvendo o administrador judicial não executar o contrato, a massa
liquidando restituirá ao comprador as prestações recebidas pelo devedor;

IV - a restituição de coisa móvel comprada pelo devedor, com
reserva de domínio do vendedor, dor-se-á, se o administrador judicial resolver não
continuar a execução do contrato, de acordo com o disposto no art. 344 e seus parágrafos
do Código de Processo Civil;

v- tratando-se de coisas vendidas a termo, que tenham cotação em
Bolsa 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 em bolsa ou mercado;

VI - na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a
legislação respectiva, mediante simples pedido dos promitentes compradores;

VII - a liquidação judicial do locador não resolve o contrato de
locação e, na liquidação do locatário, o administrador judicial pode, a qualquer tempo,
denunciar o contrato, indenizando o locador, mediante arbitramento pelo juiz, se houver
recusa do locatário em aceitá-la.

Art l06. O administrador judicial, mediante autorização do juiz,
poderá pleitear o cumprimento de contrato, quando achar de conveniência para a massa
liquidanda, realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada, e comunicará
sua intenção ao outro contratante, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da
assinatura do termo de sua nomeação.

Art /07. Na hipótese de liquidação do devedor que não cumpriu
sua parte na construção de bem imóvel com finalidade residencial ou comercial, o juiz,
mediante requerimento da maioria dos promitentes compradores deste empreendimento
imobiliário, proferirá despacho determinando a publicação de edital de convocação dos
promitentes compradores, do administrador judicial e do devedor, para comparecerem em
data, hora e local designados para a realização de assembléia, afim de deliberarem sobre
o prosseguimento da obra ou pela habilitação de seus créditos na condição de credores
com privilégio especial sobre determinado bem.

§ la Caso os promitentes compradores, por maioria, deliberem pelo
prosseguimento da obra, deverão apresentar ao juiz, no prazo máximo de 90 (noventa)
dias, contados da realização da assembléia, a concordância expressa dos credores
vinculados ao empreendimento imobiliário para a sua sub-rogação no~ respectivos
créditos.
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§ 2° Os promitentes compradores que deliberaram pelo
prosseguimento da obra terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
realização da assembléia, para apresentarem ao juiz, o plano de recuperação econômico
financeira do empreendimento, o qual será autuado em separado, e terá procedimento
sumário, devendo conter obrigatoriamente:

1 - laudo de avaliação do terreno e das construções já efetuadas,
elaborado por profissional qualificado registradojunto ao CREA;

11 - relação discriminada dos promitentes compradores, detalhando
os valores das quantias por eles pagas, bem como das prestações vincendas;

111 - declaração expressa dos promitentes compradores que
aderiram ao plano constando o valor dos seus débitos e a concordância de pagarem
eventuais contribuições adicionais que forem necessárias;

IV - valor proposto para venda das unidades imobiliárias ainda
pertencentes ao devedor e dos promitentes compradores que não aderiram ao plano,
acompanhada de laudo de avaliação elaborado por profissional qualificado;

V - relação dos credores cujos créditos tenham origem em
obrigações que beneficiaram diretamente a construção do empreendimento, com o valor
dos créditos e sua classificação;

VI - proposta da empresa escolhida pelos promitentes compradores
na conclusão do empreendimento, acompanhadas do respectivo cronograma físico
financeiro;

VIl plano de recuperação econômico-financeiro do
empreendimento, demonstrando a sua viabilidade, e detalhando a origem das receitas e a
forma de pagamento das obrigações, inclusive do valor que for devido a massa.

§ 3° Na hipótese do prosseguimento da obra previsto no § 1" deste
artigo, o administrador judicial fica obrigado a fornecer à comissão de representantes
todas as informações, documentos e projetos que lhe forem solicitados e se mostrarem
necessários à elaboração do plano de recuperação econômico-financeira do
empreendimento.

§ 4° O juiz determinará a publicação por edital do plano de
recuperação econômico-financeira do empreendimento imobiliário, o qual poderá ser
impugnado no todo ou em parte, dentro do prazo de la (dez) diaç, pelo administrador
judicial, pelos credores, ou pelos promitentes compradores que não aderiram a deliberação
de retomada da obra.

§ 5° A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição,
instnúda com os documentos que tenha o impugnante, indicando as outras provas

consideradas necessárias, e versará sobre a inclusão ou exclusão de credores vinculados
ao empreendimento, bem como contrariedade com qualquer valor constante no plano de
recuperação.

§ 6° Decorrido o prazo do § 4° deste artigo, havendo impugnação, o
juiz deSignará data para a realização de audiência de conciliação, na qual poderá haver
modificação do plano de recuperação apresentado, não obtida a conciliação, o juiz
proferirá decisão fixando os pontos controvertidos da demanda e deferindo as provas a
serem produzidas.

§ 70 Não havendo necessidade de produção de provas, ou se
necessárias após a realização da audiência de instrução e julgamento, o juiz decidirá pela
aprovação ou rejeição do plano de recuperação apresentado pelos promitentes
compradores. sendo que em caso de rejeição os promitentes compradores poderão
proceder à habilitação de seus créditos na condição de credores coniprivilé1fio especial
sobre determinado bem.
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§ 8" Da decisão que aprovar ou rejeitar o plano de recuperação
cabe apelaçllo, que será recebida apenas no efeito devolutivo.

§ 9" Aprovado o plano de recuperação econômico-financeira, as
unidades imobiliárias ainda pertencentes ao devedor, serão alielladt,ts pelo administrador
judicial com o auxilio de empresa especializada nesta atividade, cujâ remuneração deverá
ser arbitrada pelo juiz, sendo que as quantias apuradas com esta venda serão
obrigatoriamente empregadas na conclusão do empreendimento imobiliário, revertendo-se
apenas a sobra para a massa liquidanda e o valor de venda deverá obedecer os valores
constantes do plano aprovado.

§ 10. As unidades imobiliárias pertencentes aos promitentes
compradores que não aderiram ao plano de recuperação, serão alienadas pelo mesmo
procedimento previsto no parágrafo anterior, revertendo-se o valor de venda no pagamento
da quantia que couber por rateio a referida unidade no término do empreendim,1nto, e a
sobra, se houver, será destinada ao reembolso das quantias pogas pelo antigo promitente
comprador, entrando para a massa liquidanda apenas o eventual saldofinal.

§ 11. Somente poderão ser pagos pelos promitentes compradores, e
deduzidos de seus débitos para com o devedor, os credores cujos créditos tenham origem
em obrigações que beneficiaram diretamente a construção do empreendimento imobiliário,
na forma aprovada no plano de recuperação, obedecendo entre eles a gradação de
preferênciaprevista nesta lei.

§ 12. Além dos créditos referidos no parágrafo anterior, as
quantias desembolsaJas pelos promitentes compradores para a conclusão da -obras e de
sua regularização serão também deduzidas dos seus débitos para com o devedJJr, sendo que
o pagamento de eventual saldo em favor da massa-liquidanda será efetuado na forma do
plano de recuperação aprovado. \

§ 13. O administrador judicial deverá receber mandato, por
outorga dos promitentes compradores que aderiram ao plano de recuperação, com a
finalidade de ser investido de plenos poderes para totiw· os atos e operações necessários à
exeCNção do plano aprovado, inclllSive constando a outorga de escrituras definitivas.

§ 14. Os custos referentes ao prosseguimento da obra e de sua
regularização terão que constar expressamente do plano de recuperação aprovado pelo
juiz.
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disposto neste artigo.
§ 15. Para os imóveis já canclllídos aplica-se, no que couber, o

§ 16. São ineficazes em relação aos promitentes compradores,
exceto quando houver anu~ncia expressa destes, a constituição de direito real de garantia
sobre o empreendimento imobiliário, quando as quantias liberadas pelo credor ao devedor
não tiverem sidJJ ap/ieat:loi diretamente na construção do empreendimento.

Art. 108. O mandato conferidJJ pelo devedor, antes da liquidação·
judicial, acerca de negÓCios que interessam à massa liquidanda, continua em vigor até que
seja revogado expressamente pelo administrador judicial, a quem o mandatário deve
prestar contas.

Parágrafo único. Para o devedJJr cessa o mandato ou comissão que
houver recebido antes da liquidação judicial, salvo os que versem sobre matéria estranha a
comércio.

Art. 109. As contas correntes com o devedor consideram-se
encerradas no momento de decretação da liquidação judicial, verificando-se o respectivo
saldo.

Art. 110. Se o devedJJr fizer parte de alguma sociedade como sócio
solidário, comanditário, cotista ou acionista, para a massa liquidanda entrariio somente os
haveres que na sociedade ele possuir e forem apurados naforma estabelecida no contrato.
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§ l° Se o contrato ou o estatuto social nada dispuser a respeito,.d
apuração far-se~ judicialmente, salvo se, por lei, pelo contrato ou estatuto, a sociedade
tiver de liquidar-se, caso em que os haveres do devedor, somente após o pagamento de todo
o passivo da sociedade, entrarãopara a massa liquidando.

§ 2° Nos casos de condomínio de que participe o devedor, deduzir
se~ do quinhão a este pertencente o que for devido aos outros condôminos em virtude do
estado de liquidaçãojudicial.

ÁI't 1l1. Contra a massa liquidando não correm juros, ainda que
estipuladosforem, se o ativo apurado não bastar para. o pagamento do principal.

Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros dos
créditos com garantta rea/, maspor eles responde, exc/u$ÍVQmente, o produto dos bens que
constituem a garantia.

Art 112. Na liquidação judicial do espólio, suspende-se o processo
de inventário até que o administrador judicial venha substituir o inventariante na
administração dos bens da herança.

Art 113. Durante o processo da liquidação judicialfica suspenso o
curso da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade do devedor.

ÁI't 114. O sócio ilimitadamente responsável ao qual a liquidaçiJo
judicial se estende não poderá exigir nenhuma prestação que lhe deva a sociedade em
liquidação.

Art 115. Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente
nesta lei, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os principios
gerais do direito, atendendo à unidade, à universalidade do concurso e à igualdade de
tratamento dos credores, observado o disposto no art 104 desta lei.

Art 116. O credor de vários coobrigados solidários, cujas
liquidações judiciais sejam decretadas, tem o direito de concorrer, em codo uma delas, pela
totalidade do seu crédito, até recebê-lo por inteiro.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao
devedor cujas obrigações lenham sido extintaspor sentença. naforma do lIrt 169 desta lei.

Art 117. As massas dos coobrigados em liquidação judicial não
tem ação regressiva tlmas contra as outras.

§ ]O Se, porém, o credor ficar integralmente pago por uma ou por
diversas massas coobrigada.f, as que houverem pago terão direito regressivo contra as
demais, em proporção à parte que pagaram e àquela que codo uma tinha a seu cargo.

§ 2° Se os dividendos que couberem ao credor em todas as massas
coobrigadas excederem na importância total do crédito, o excesso entrará para as massas
na proporção acima referida.

§ 3° Se os coobrigados eram garantes 1Ins dos outros, aquele
excesso pertencerá, conforme a ordem das obrigações, às massas dos coobrigados que
tiverem o direito de ser garantidas.

Art 118. Os coobrigados solventes e os garantes do devedor ou do
sócio ilimitadamente responsável a que se estende a liquidação judicial podem apresentar a
declaração do crédito correspondente às quantias pagas ou devidas, se o credor nãofizer a
sua no prazofixado em sentença.

Parágrafo único. A admissão se dá com reserva, enquanto pendente
a condição, depositando-se os rateios que couberem ao credor. "
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JUSTIFICAÇÃO

o relator da Comissão especial destinada a errutrr
parecer sobre o projeto de lei n° 4376/93 contou com a colaboração de 10 (dez)
juristas que atuam na área de falências e concordatas.

Esta Comissão de juristas após 01 (iun) ano de estudos
sugeriu ao relator o texto acima, para a regulamentação da falência na nova lei.

Dezembro de J999

Deput

'::~p)letr1999.
d Jovair Arant~J .

EMENDA ADITIVA N° 100

Acrescente-se ao Substitutivo ao Projeto de Lei n"
4.376-A, de 1993, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

"Art 107. Na hipótese de liquidação do devedor que não cumpriu
sua parte na construção de bem imóvel com finalidade residencial ou comercial, o juiz,
mediante requerimento de condôminos que representem mais de 1/5 (um quinto) dos
promitentes compradores deste empreendimento imobiliário, proferirá despacho
determinando a publicação de edital de convocação dos promitentes compradores, do
administrador judicial e do devedor, para comparecerem em data, hora e local designados
para a realização de assembléia, a fim de deliberarem sobre o prosseguimento da obra ou
pela habilítação de seus créditos na condição de credores com privilégio especial sobre
determinado bem.

§ lO Caso os promitentes compradores, por maioria, deliberem pelo
prosseguimento da obra, deverão apresentar ao juiz, no prazo máximo de 90 (noventa)
dias, contados da realização da assembléia, a concordância expressa dos credores
vinculados ao empreendimento imobiliário para a sua sub-rogação nos respectivos
créditos.

§ 2" Os promitentes compradores que deliberaram pelo
prosseguimento da obra terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
realização da assembléia, para apresentarem ao juiz, o plano de recuperação econômico-

financeira do empreendimento, o qual será autuado em separado, e terá procedimento
sumário, devendo conter obrigatoriamente:

I - laudo de avàliação do terreno e das construções já efetuadas,
elaborado por profissional qualificado registrado junto ao CREA;

11 - relação discriminada dos promitentes compradores, detalhando
os valores das quantias por eles pagas, bem como das prestações vincendas;

111 - declaração expressa dos promitentes compradores que
aderiram ao plano constando o valor dos seus débitos e a concordância de pagarem
eventuais contribuições adicionais que forem necessárias;
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IV - valor proposto para venda das unidades imobiliárias ainda
pertencentes ao devedor e dos promitentes compradores que não aderiram ao plano,
acompanhada de laudo de avaliação elaborado por profissional qualificado, que não
poderá ser inferior ao valor da respectiva fração ideal do terreno e das benfeitorias
existentes;

V - proposta dos condôminos interessados para aquisição das
unidades imobiliárias referidas no inciso anterior, ou de sua transferência para terceiro
escolhido pela maioria dos condôminos acompanhado da concordância deste;

VI - relação dos credores cujos créditos tenham origem em
obrigações que beneficiaram diretamente a construção do empreendimento,e que deverão
ser pagos pelos condôminos, com o valor dos créditos e sua classificação e forma de
pagamento;

VII - Declaração dos credores mencionados no inciso V acima,
manifestando sua concordância em receber o valor declarado pejos promitentes
compradores na forma especificada;

VIII - proposta da empresa escolhida pelos promitentes
compradores fia conclusão do empreendimento, acompanhadas do respectivo cronograma
fisico- financeiro acompanhada da ata da assembléia geral extraordinária que por maioria
dos votos tenha aprovado esta contratação;

IX plano de recuperação econômico:ftnanceiro do
empreendimento, demonstrando a sua viabilidade, e detalhando a origem das receitas e a
forma de pagamento das obrigações, inclusive do valor que for devido a massa,
acompanhado da ata da assembléia geral extraordinária do condomínio que haja aprovado
este plano de recuperação;

X - caso os pagamentos realizados pelos promitentes compradores
ao devedor sejam inferiores ao valor encontrado no inciso I acima, os condôminos deverão
pagar à massa a diferença encontrada, naforma especificada no plano de recuperação;

~

XI - Caso sejam necessários a readequação dos saldos devedores
dos promitentes compradores, em razão de distorções perante o valor de mercado do
imóvel, estes deverão constar do plano de recuperação,

§ 3° Na hipótese do prosseguimento da obra previsto no § r,deste
artigo, o administrador judicial fica obrigado a fornecer á comissão de representantes
todas as informações, documentos e projetos que lhe forem solicitados e se mostrarem
necessários à elaboração do plano de recuperação econômico:ftnanceira do
empreendimento, sob pena de destit,lÍção.

§ 4° O juiz determinará a publicação por edital do plano de
recuperação econômico:ftnanceira do empreendimento imobiliário, o qual poderá ser
impugnada no todo ou em parte, dentro do prazo de lO (dez) dias, pelo administrador
judicial, pelos credores, ou pelos promitentes compradores que não aderiram a deliberação
de retomada da obra.

§ 5° A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição,
instruída com os documentos que tenha o impugnante, indicando as outras provas
consideradas necessárias, e versará somente sobre a inclusão ou exclusão de credores
vinculados ao empreendimento que deverão ser pagos, bem como contrariedade com
quaisquer dos valores constante do plano de recuperação.

§ 6° Decorrido o prazo do § 4u deste artigo, havendo impugnação, o
juiz designará data para a realização de audiência de conciliação, na qual poderá haver
modificação do plano de recuperação apresentado, niio obtida a conciliação, o juiz
proferirá decisão fixando os pontos controvertidos da demanda e deferindo as provas a
serem produzidas.
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. . . § 7° Não havendo necessidade de produção de provas, ou se
necessar~as apos a rea~zação da audiência de instrução e julgamento, o juiz decidirá pela
aprovaçao 011 rejelçao do p/ano de recuperação apresentado pelos promitentes
comprado~es, sendo _que em cas~ de rejeição os promitentes compradores. poderão
proceder a habi/aaçao de seus creditos na condição de credores com privilégio especial
sobre determinado bem.

_ .§ 8° Da decisão que aprovar ou rejeitar o plano de recuperação
cabe apelaçao, que sera recebida apenas no efeito devolutivo.

§ 9° Aprovado o plano de recuperação econômico-financeira, as
uni'!ades imobiliár~a: ainda pertencentes ao devedor, serão alienadas pelo administrador
JudiCial com o auxilIO de empresa especializado nesta atividade, cuja remuneração deverá
ser arbitrada pelo juiz, sendo que as quantias apuradas com esta venda serão
obrigatoriamente empregadas na conclusão do empreendimento imobiliário, revertendo-se
apenas a sobra para a massa liqllidanda e o valor de venda deverá obedecer os valores
constantes do plano aprovado.

§ 10. As unidades imobiliárias pertencentes aos promitentes
compradores que não aderiram ao plano de recuperação, serão alienadas pelo mesmo
procedimento previsto no parágrafo'amerior, revertendo-se o valor de venda no pagamento
da qllamia que couber por rateio a referida unidade no término do empreendimento, e a
sobra, se houver, será destinada ao reembolso das qul1!'t!as pagas pelo antigo promitente
comprador, entrando para a massa liquidanda apenas o eventllal saldo final

§ /1 - Os promitentes compradores poderão no prazo máximo de
30 (trima) dias contados da sentença qlle aprovar o plano de recuperação do
empreendimemo optar pela aquisição das IInidades imobiliárias referidas nos §§ 10 e JJ
acima, quando então o administrador jlldicial transferirá de imediato o domínio destas
unidades a pessoa indicada pelos promitentes compradores.

§ 12. Somente poderão ser pagos pelos promitentes compradores, e
dedllzidos de seus débitos para com o devedor, os credores cujos créditos tenham origem
em obrigações que beneficiaram diretameme a constmção do empreendimento imobiliário,
na forma aprovada no plano de recuperação, obedecendo entre eles a gradação de
preferência prevista nesta lei.

§ /3. Além dos créditos referidos no parágrafo anterior, as
quamias desembolsadas pelos promifemes compradores para a conclusão da obras e de
SIIa regularização serão também dedllzidas dos sells débitos para com o devedor, sendo que
o pagamento de eventual saldo em favor da massa liquidanda será efetuado na forma do
plano de recuperação aprovado.

§ /4. Aprovado o plano de recuperação do empreendimento o
administrador jlldicial fica investido de plenos poderes para todos os atos e operações
necessários a implamação do plano aprovado, /lOS termos do alvará judicial a ser
expedido, que deverá tramcrever a integra do pedido e da decisão judicial, sendo que para
a realização destes atos à massa esta isema da apresentação de quaisquer certidões
negativas de débitos.

§ /5. Os custos referemes ao prosseguimento da obra e de SIIa
regularização terão que constar expressamente do plano de recuperação aprovado pelo
juiz.

§ /6. Para os imóveis já concluídos aplica-se, no que couber, o
disposto neste artigo.

§ 17. São ineficazes em relação aos promitentes compradores,
exceto quando houver anuência expressa destes, a constituição de direito real de garantia
sobre o empreendimento imobiliário, quando as quantias liberadas pelo credor ao devedor
não tiverem sido aplicadas diretamente na construção do empreendimento."
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JUSTIFICAÇAo

JUSTIFICAÇAo

o sofrimento vivido por cerca de 42.000 (quarenta e·
duas) mil famílias que adquiriram imóveis da ENCOL deve ser evitado.

A única maneira e a regulamentação do assunto de
fonna completa, a evitar os entraves que hoje são enfrentados por estes
promitentes compradores.

Após ouvinnos diversos dos adquirentes da ENÇOL, no
intuito de entendennos quais são as principais dificuld~espor eles
enfrentadas, chegamos ao texto acima, que sem dúvida significará um grande
avanço para os adquirentes d imóveis em construção~

se:::ldr~~ de 1m

do Jovair Ar~~~

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 101

Substitua-se os artigos 74 a 92 do Substitutivo ao
Projeto de Lein° 4.376-A, de 1993, pelos seguintes:

"Secão I
Da Decretacão da Liquidacão Judicial

do Devedor

Art. 71. Será decretada a liquidação judicial do agente econômico
que:

I - sem relevante razão de direito, não paga, no venci"'enJo, dívida
líquida constante de título executivo que alcance a soma correspondente li 5.000 UFIR
(cinco mil unidades fiscais de referência);

II - executado, não paga, não depo.yita, não nomeia hens à penhora;

111 - comprovadamente:

a) procede à liquidação desordenada de seus ativos ou lança mão
de meios ruinosos oufraudulentos para realizar pagamentos;

'I
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b) realiza por aJos inequívocos ou tenta realizar, com o fito de
retardar pogamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de porte ou
totalidade de seu ativo a terceiros, credores ou não;

c) transfere ou tenta transferir a terceiro o seu estabelecimento sem
o. consentimento de todos os credores, salvo se ficar com ben., suficientes para solver o seu
passivo; .

d) simula a transferência de seu principal estabelecimento, para
burlar a legislação, afiscali::ação ou prejudicar credores;

e) dá garantia real a algum credor sem ficar com ben., livres e
desembaraçados equivalentes às .'uas dívidas ou tenta essa prática, revelada a intenção por
atos inetluívoco.,;

f) au.'enta-se sem deixar representante para administrar o negócio,
habilitado com recursos .çuficientes para pagar os credores, abandona o estabelecimento,
oculta-se ou tenta ocultar-se de seu domicílio ou da sede do estabelecimento principal de
seu negócio.

§ 1.0 Consideram-se praticados pelas .mciedades os atos dessa
natureza provenientes de seus diretores. gerentes ou liquidantes.

§ 2° Dentro do prazo de conte.çtação, conforme dispos/() no ano 73,
li; desta lei, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial, na forma desta lei.

An. 72. Para efeitos desta lei, con.,idera-se obrigação líquida,
legitimando o pedido de liquidação judicial do devedor, a constante dos títulos executivos
judiciais e extrajudiciais regularmente protestados.

Parágrafo único. Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de
liquidação judicial 0.1' créditos que não se possam na mesma reclamar.

An. 73. A liquidação judicial, na hipótese do ano 71, I, desta lei,
não será decretada se o requerido provar:

1- afalsidade do título da obrigação;

1/ -a prescrição da obrigação contida no título respectivo;

m-a nulidade da obrigação ou do título respectivo;

Dezembro de 1999-

contestação;

IV - o pagamento da dívida;

V - a a~resentação de pedido de recuperaçãojudicial no prazo para

VI. ·-qualquer outro fato que extinga, suspenda ou não legitime o
~gamento do título que é feclamado.

devedor:
An. 7-1. Estão legitimados para requerer a liquidação judicial do

I - o próprio devedor;

1/ - o cônjuge sobrevivente, os herdeiros do devedor, o
inventariante ou o sócio remane.çcente;

111 • qualquer credor, apresentando prova de tal qualidade,
observadas as seguintes condiçiJes:

a) o credor com garantia real se a renunciar;
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b) o credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução
relativa à.\ custa~ e ao pagamento da indenização de que trata o art. 94 desta lei.

Art. 75. Na hipótese do art. 71. l. de.~ta lei. para requerer a
liquidação Judicial daquele que não paga no vencimento divido líquido con.çtante de título
executivo. deverá o credor in.ytruir o pedido com in.ytrumento representativo de.yta dívida.
cujo valor /lão poderá ser inferior a 5.000 UF1R (cinco mil unidades fiscais de referência).
representado por um ou mais títulos executivos devidamente protestados. acompanhado de
certidão de protesto de dois ou mais títulos de credores distintos, tirado.ç contra o devedor
no período de 90 (noventa) diay anteriores à data do pedido.

§ l° beferida a inicial. () juiz mandará citar o devedor para. em 5
(cinco) dias. apresentar defesa.

§ 2° Feita a citação, se o devedor alegar matéria relevante para o
não pagamento da dívida, o juiz poderá conceder prazo para provar a sua defesa.

§ 3° Póderá o devedor, no prazo de defesa. depositar o valor
correspondente ao crédito reclamado pelo autor da ação ou oferecer ben.y deso.nerados,
com a respectiva avaliação. correspondentes à divida. que, .ye aceitos. de...earacterizam o
pedido.

§ 4° Feito o depósito. a liquidação judicial do devedor não poderá
ser decretada e. diante da improcedência de sua defesa. o juiz declarará exigível o crédito e
determinará o levantamento da soma emfavor do autor da ação.

§ 5° Na hipótese de aceitação dos bens, a liquidação judicial do
devedor não poderá ser decretada, e diante da improcedência de sua defesa. o juiz
determinará a sua imediata alienação mediante hasta pública e o levantamento da quantia
apurada pelo autor da ação, ressalvada a exigência de crédito remane.Ycente em
procedimento adequado.

§ 6° Se o devedor não for encontrado. ou ocultar-se. far-se-á a
citação por edital, no prazo de /0 (dez) dias, sendo concedido posteriormente o prazo de 5
(cinco) dias para a defesa.

§ 7° Findo o prazo. ainda que à revelia do devedor. o escrivão o
certificará e fará os auto.y conclusos ao juiz, que nomeará curador especial, de acordo com
o art. 9°. ll, do Código de Processo Civil.

Art. 76. Para a decretação de liquidação judicial requerida com
base no art. 71. lJ, desta lei, o credor instruirá o pedido com certidão expedida pelo
cartório onde se processa a execução.

Parágrafo único. No processamento do pedido de que trata () caput
deste artigo. aplicar-se-á, no que couber. o disposto no artigo anterior.

Art. 77. Para a liquidação judicial .yer decretada com base na.y
hipóteses previstas no art. 71, llJ. de.~ta lei, o requerente especificará na petição os fatos
que a caracterizam, juntando as provas que tiver e indicando as que pretenda prOÚJlZir.

Parágrafo único. No proces~'amento do pedido de que trata o caput
deste artigo. aplicar-se-á. no que couber. o dispo.yto no art. 75 de.yta lei.

Art. 78. O devedor que requerer ao juiz. a qualquer tempo. a sua
liquidaçãojudicial, apresentará, juntando ao seu requerimento:

1 - demon.ytraçõe.y financeiray referentes ao último exercício social e
as levantadas e.ypecialmente para instruir o pedido. confeccionadas com estrita observância
da legislação .yocietária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;
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b) demonstração de lucros ou prejulzos acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

11 - relação nOTrlinal dos credores, indicando endereço de cada um,
importância, claniflCação e natureza dos respectivos créditos;

111- relação dos bens que compõem o atiyo, com a respectiva
enirnaJiva de valor;

IV - contrato social ou estatuto em vigor, ou não havendo, a
indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus ben.~pessoais;

V - certidões de executivofiscal dos últimos 5 (cinco) anos;

VI - os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem
exigidos por lei.

Ârt., 79., A .~entença que decretar a liqUidação judicial do devedor,
dentre outrasdeJerminaçàes: '

I - conterá a síntese do pedido, identificação do devedor, nomes dos
que forem a esse tempo administradores da empresa;

11 - fuará o termo legal da liquidação judicial, sem poder retrotraí
lo por màis de 90 (noventa) dias, contados do protesto mais 'antigo por falta de pagamento
de obrigação .,ujeita aos eftitos da liquidação judicial, ou, ,lIà sua ausência, do pedido de
recuperação ou da própria liqUidação;

111 - ordenará, na hipótese de pedido formulado por terceiro, que o
,devedor que apresente. no prazo máximo de 5 (cinco) dias" a relação nominal a que se
refere o inciso 11 do artigo anterior, sujeitando-se às sanções previstas no art. 90 desta lei;

IV - marcará prazo pora os credores declararem seu.I' créditos,
observado o disposto no ar(. /3 e seguintes desta lei;

V - ordenará a .~u.'pen.,ão de todas as ações ou execuções contra o
devedor, permanecendo o., respectivos aulos no juí::o onde se processam, ressalvadas as
hipóteses previstas no art. 7~ §§ /0 e 3~ desta lei;

VI - proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração
de ben., do devedor, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial;

VII - determinará as diligência~ necessárias pora salvaguardar os
interesses das parte.' envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do devedor ou dos
representant~ da empresa em liquidação judicial, quando requerida cam fundamento em
provas que demonstrem a prática de crime definido em lei;

VIII - ordenará à Junta Comercial ou ao Registro Civil de Pessoas
Jurldicas, que procedam à anmação da liquidação judicial na registro da firma individual
ou da pessoa jurídica, fazendo constar de seus registros a expressão "em Liquidação
Judicia/" e a respectiva data de sua decretação;

IX - nomeará o administrador judicial, que desempenhará suas
funções naforma do art. 130 e seguintes desta lei.

§ / °Não sendo apresentada pelo devedor a relação nominal de seus
credores, o juiz, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo da sanção prevista no
lUt. 90 desta lei, nomeará perito para elaborá-la, na forma do art. 78, lI, desta lei, dentro
do prazo máximo de 30 (lrima) dias, contados da assinatura de seu lermo de noineaçõt),

§ 2° O escrivão fará publicar, noprQ?o máximo de 5 (cinco) dias,
contados do recebimento dos aulos em cartório, a sentença a que se refere o caput desle
arligo.
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§ 3° O escrivão fará publicar ainda a relação de credores.
juntamente com a sentença ou, no prazo de 5 (cinco) dias. contados de sua entrega. pelo
devedor ou por perito. em cartório.

Art. 80. Não sendo possível fIXar na sentença declaratória o termo
legal da liquidação judicial. ou devendo ser ele retificado em face de elementos obtidos
posteriormente. o juiz. em decisão fundamentada. deverá fixá-lo ou fàzer a devida
retificação. no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dia.I:, contados da sentença que
declarou a liquidaçãojudicial.

§ 1° Esta decisão terá a mesma publicidade dada a sentença que
declarou a liquidação judicial.

§ 2° O administrador judicial terá o prazo máximo de 90 (noventa)
dias. contados da assinatura do seu termo de nomeação. sob pena de destituição. para
informar ao juiz a data do protesto mais antif{o, decorrente da obrigação sujeita aos efeitos
da liquidação. anexando a devida comprovação.

§ jO Da decisão que fixar ou retificar o termo lef{al da liquidação
judicial. podem os interessaJus interpor recurso de agravo.

Secão /I
DisPOsicões Gerais

Art. 81. O procedimento de liquidação judicial visa atender aos
princípios da economia e celeridade processuais. competindo ao administrador judicial a
arrecadação dos bens e a apresentação de relatório naforma do art. 136 desta lei.

Art. 82. Na forma do art. 79. VIII. desta lei. caberá ao escrivão
efetuar a comunicação da liquidação judicial à Junta Comercial ou ao Registro Civü de
Pessoas Jurídicas. que providenciarão para que nos registros da empresa conste a

expressão "em LiquidaçãO Judicial", a data de sua decretação e o respectivo encerramento.
quando este se der.

Art. 83. Paderão os credores em razão dos custos e no interesse da
massa liquidanda. adjudicar os bens arrecadados. pelo valor da avaliação. atendida a
regra de classificação e preferência entre eles.

§ 10 Decorridos 3 (três) meses da decretação da liquidação judicial
sem que haja pedido de habilitação de crédito. o administrador judicial publicará tniso

. dando ciência aos interessados de que o processo será encerrado sem a liquidação do ativo
existente.

§ 2° Ca.fO não haja pronunciamento dos credores. no prazo de 30
(trinta) dias da publicação do aviso. o juiz proferirá sentença decretando o encerramento
da liquidaçãojudicial com a devolução de todos os bens ao devedor.

Art. 84. Os bens arrecadados poderão .'er:

I - dados em pagamento. observada a classificação riO.I· créditos.
ou;

li - removidos. desde que haja necessidade de sua melhor gUarda e
conservação. hipótese em que permanecerão em depósito sob responsabilidade do
administradorjudicial.

Art. 85. O estabelecimento comercial permanecerá lacrado até a
etapa de arrecadação e desde que não haja local conveniente para a remoção dos ben".
exceto se os bensforem perecíveis ou sujeitos a danos irreversíveis.

000 o o',' Art.86, O devedor. os adminimadores e os controlador~s da
emprésasoh liqUidação judicial. no caso d~$te lereineomêúdo dlgum crime prev.istQlU1&fa
lei. ficarão impossibilitado de exercer qualquer atividade comercial pelo prazO de '/ (Um)
ano. contado do trânsito em julgado da decisão de extinção do procedimento ou de 2 (dois)
anos da sentença que declarou sua reabilitação.

Sexta-feira 3 00433



00434 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

Art. 87. Os pedidos de liquidação judicial estão sujeito., a
distribuição obrigatória, segundo rigorosa ordem de apresentação.

§ I° Esses pedidos serão entregues, imediatamente. pelo
distribuidor ao escrivão a quem houverem sido distribuídos.

§ 2° A distribuição do pedido previne a jurisdição para qualquer
outro da mesma natureza, relativo ao mesmo devedor.

§ 3° As ações que devam ser propostas no juízo da liquidação
judicial estão sujeitas à distribuição por dependência. /\

Art. 88. Os processos de liquidaçllo judicial e os seus incidentes
preferem a todos os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância.

Art. 89. A decretação da liquidação judicial impõe ao devedor os
seguintes deveres:

I - assinar nos autos. desde que intimado da sentença declaratória.
termo de comporecimento, com a indicação do nome, nacionalidade, estado civi/, endereço
completo da residência, devendo ainda declarar, para constar do dito termo:

a) as causas determinantes da sua liquidação judicial, quando
requerida pelos credores;

b) se tem firma inscrita, quando a inscreveu, exibindo a prova;

c) o nome do contador encarregado da e.,crituração dos livros
obrigatório.,;

d) os mandatos que porventura"tenha outorgado. indicando o seu
objeto. o nome e endereço do mandatário;

e) seus bens imóveis e móveis que não se encontram no
estabelecimento;

f) se fa:: parte de outras sociedades, exibirido, no caso afirmativo, o
respectivo contrato;

1/ - depositar em cartório, no ato de a,sinatura do termo de
comparecimento, os seu.' livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao administrador
judicial, depois de encerrados por termos lavrados pelo escrivão e as.'inadas pelo juiz;

111 - não se ausentar do lugar onde se processa a liquidação
judicial .tem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador
ba.'úlnte, sob as pena, cominadas na lei;

IV - comparecer a todos os atos da liquidação judicial. podendo ser
representado por procurador, quando ocorrerem motivos justos;

V - entregar. sem demora. todos os bens, livros. popéis e
documentos ao administrador judicial. indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que
porventura tenha em poder de terceiros;

VI - prestar verbalmente ou por escrito. as informações reclamadas
pelo jUi]_administrador judicial, representante do Ministério Público e credores, sobre
circunst"('cias efatos que interessem &liquidação judicial;

I Vll- awciliar o administradorjudicial com zelo e presteza;

VIll - examinar as declarações de crédito apresentada,;
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x -examinar e dar parécer, !empre quefor determinado pelo juiz:

XI- apresentar, dentro do pra::o'determinado nesta lei, a relação de
seus credores.

Art. 90. fà/tando ao' cumprimento de quaisquer dos deveres que a
presente lei lhe impõe, poderá o devedor sujeitar-.ve à. prisão administrativa por ordem do
juiz, de oficio ou a requerimento do representante do Ministério Público, sendo-lhe
assegurada a defesa prévia nos termos da lei processual penal.

Parágrafo único. A prisão não poderá exceder a 60 (.mssenta) dias,
e do despacho que a decretar caberá agravo de instrumento.

Art. 91. Da sentença que decretar a liquidação judicial pode o
devedor, o credor ou o terceiro prejudicado, agravar de instrumento.

Art. 92. A sentença que decretar a liquidação judicial com base no
art. 71, I, desta lei, pode ser embargada pelo devedor, processando-se os embargos em
autos separados, com a intimação do requerente para impugnação, ad",itindo-se à
assistência o administradorjudicial e qualquer credor.

§ I° a embargante apresentará os embargos deduzidos em
requerimento articulado, no prazo de 3 (três) dias, contados daquele em que for publicada
no órgão oficial a sentença que decretou a liquidação judicial, podendo o embargado
contestá-los em igual prazo.

§ 2° Decorrido o prazo para conte.vtação, os auto,v serlio cone/usos
ao juiz que determinará as provas a serem produzidas e designará data e hora para a
audiência de instrução e julgamento.

§ 3° Da sentença quejulga os embargos cabe apelação.

§ 4°Os embargos não suspendem os efeitos da sentença que decreta
a liquidaçãojudicial, nem interrompem as diligências e atos do processo.
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judicial.
Art. 93. Cabe apelação da sentença que não decretar a liquidação

Parágrafo único. A sentença que não decretar a liquidação judicial
não terá autoridade de coisajulgada.

. Art. 94. Quem por dolo requerer a liquidação judicial de outrem,
será condenado, na sentença que denegar a liquidação, em primeira ou segunda instância,
a indenizar ao devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença.

§ 10 Sendo à liquidação judicial requerida por mais de uma pe.vsoa,
os requerentes serão solidariamente responsáveis.

§ 2° Por ação própria, pode o prejudicado reclamar indenização,
no caso de culpa ou abuso do requerente da liquidaçãojudicial denegada.

Art. 95. A sentença que decreta a liquidação judicial da sociedade
com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a destes, qlJe ficam sujeitos aos
mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade em liquidação, e. por isso,
deverão também ser citados para apresentarem defesa, se assim o desejarem.

§ l° a disposto no caput deste artigo aplica-se ao sócio que tenha
se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade, há menos de 02 (dois)
anos, quanto às dívida.v existentes na data do arquivamento da alteração do contrato, no
coso de não terem sido solvidas até a data da decretação da liquidaçãojudicial.

§ 2° associos com respon.vabilidade ilimitada, que ,verão
previamente citados. poderão exercer o direito de defésa que esta lei âssegurô'à sociedade
devedora
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AI1. 96. A responsabilidade solidária dos controladores e
administradore" da sociedade por ações e a dos sócios-gerentes da sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, estabelecidas nas respectivas leis, bem como a dos sócios
comanditários e do .,ócio oculto, previstas em lei, serão apuradas no próprio juízo da
liquidaçilo judicial, independentemente da realização do ativo e da prova da SUl]

insuflcilncia pora cobrir o passivo.

§ 1° A petição inicial, instruída com os documentos pertinentes,
mencionará os fatos e indicará as provas, inclusive rol de testemunhas, que serilo ouvidas
na in.çtruçiJo.

§ 2° O réu será citado pora comparecer à audiência de instrução e
julgamento, apresentar defesa e produzir prova.

§ 3° O autor será intimado da designação da audiência, para
comparecer pessoalmente ou por intermédio de seu procurador.

§ 4° Encerrada a instrução, o juiz proferirá decisão.

§ 5° O prazo decadencial para interpor a ação de responsabilização
prevista no caput deste artigo será de 2 (dois) anos, contados da publicação da sentença
que decretar Q liquidação judicial.

§ 6° Para os flns do disposto no caput deste artigo, proposta a ação
de respoflSabilizaçiJo, o juiz poderá. de oficio, ou mediante requerimento das partes
interessadas, ordenar a indisponibilidade dos bens particulares dos réus, compatível com o
Ú/lno provOCtldo até o seujulgamento.

AI1. 97. Comprovado que o custo do processamento da liquidação
judicial é incompatfvel com o ativo do devedor, poderá o juiz, ouvido o Ministério Público,
determinar o encerramento antecipado do procedimento, publicando-se edital, com prazo
de 20 (vinte) dias, pora manifestação dos interessados, findo os quais proferirá decisão.

Parágrafo único. É permitido a qualquer interessado custear o
processo de liquidação judicial deforma a impedir seu encerramento antecipado.

Secão IV
Da Arrecadação e Custódia dos Bens

Art. 98. Ato contínuo à assinatura do termo de nomeação, o
administrador judicial, acompanhado pelo Ministério Público, efetuará a arrecadação dos
bens de forma individualizada ou relacionada, ainda do sócio ilimitadamente responsável,
no local em que se encontrem, procedendo à apreensão dos documentos do devedor,
lavrando-st' auto circunstqnciado.

§ 1° Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador
judicial ou de pessoa pór este escolhida, sob a responsabilidade dele, podendo o devedor
ser incumbido da guarda de bens.

§ 2° Sempre que necessário, o juiz designará depositário, que
iniciará a arrecadaçilo, antes do administradorjudicial assumir sua.l'fimções.

§ 3 D Decretada a liquidação judicial, será lacrada a sede do
estabelecimento e de suas eventuais filiais até a conclusão da arrecadação.

§ 4° Os bens que não se encontrarem no foro da recuperação ou da
liqulda~lIojudicial seriJo arrecadados mediante carta precatória.

§ 5° O produto dos bens penhorados ou por outra forma
apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecar a sua entrega às
autoridades competentes a entrega deles.
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§ 6° O devedor e as pessoas mencionadas no caput do art. 96 desta .
lei serão obrigados a indicar ao administrador judicial e ao Ministério Público os bens
sujeitos à arrecadação, sob pena de ser-lhes aplicada a sanção prevista no art. 90 desta lei.

Art. 99. O auto de arrecadação, composto pelo inventário, será
assinado pelo administrador judicial, pelo Ministério Público e, se estiverem presentes,
pelo devedor ou administradores da sociedade sob liquidação judicial.

§ 1°Serão referidos no inventário:

/ - os livro.v obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor,
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 fórmalidades legais;

1/ - dinheiro, papéis, documentos e demais bens do devedor;

1// - os bens do devedor em poder de terceiro, a título de guarda.
depósito, penhor ou retenção.

/v - os bens indicados como propriedade de terceiros ou
reclamados por estes, mencionando-se esta circunstância.

§ 2° Os bens referidos no parágrafó anterior serão individuados,
quando possível.

§ 3° Em relação aos hens imóveis, o administrador judicial, no
pra=o de /5 (quin=e) dias após a sua arrecadação, exihirá as certidões do registro de
imóveis, extraídas posteriormente à decretação da liqUidação judicial, com todas as
indicaçiks que nele constarem.

§ -/0 Não sendo possível à massa reali=ar o pagamento das certidões
de que trata o § 3° deste artigo, serão elas fórnecidas gratuitamente, mediante ofício do
juí=o da liquidação judicial ou carta precatória, quando fór o caso.

Art. /00. Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos à considerável
desvalori=ação ou que sejam de conservaçào arriscada ou dispendiosa, poderão ser
vendidos antes de sua arrecadação, mediante aUlOri=ação judicial.

Parágrafó único. O devedor será intimado, na liquidação dos bens,
para se manifestar sobre a proposta do administrador judicial. e o jui= decidirá em 72
(setenta e duas) horas.

Art. 10/. O administrador judicial poderá dar em locação ou
celebrar outro contrato referente aos bens do devedor, com o objetivo de produzir renda
para a mavsa liquidando.

Parágrafó único. A locação ou a contrataçào não atribui direito de
preferência na compra, nem podem importar em disposição total ou parcial dos hens, ou ter
duração superior ao tempo necessário para a alienação do respectivo objeto.

Seção V
DosEfeitos da Decretação da liquidação Judicial

Art. /02. A decretação da liquidação judicial sujeita IOdos os
credores, que somente poderão exercer os seus direitos sohre os bens do devedor e do sócio
ilimitadamente responsável nafórma que esta lei prescrever.

Art. 103. A decretação da liquidação judicial, além de outros
efeitos previstos no art. 7" desta lei:

I - produ= o vencimento antecipado dos débitos pecuniários do
devedâr e do sócio ilimitadamente responsável;



00438 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

11 - suspende o exercício do direito de retenção sohre os bens
sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao administradorjudicial; \

111 - cancela o exercício do direito de retirada ou de recebimento do
valor de .,uo., quotav ou açrJe.v. por parte dos sócios da .vociedade em liquidação ".

JUSTIFICACÃO

Dezembro de 1999

o relator da Comissão especial destinada a emitir
parecer sobre o projeto de lei nO 4376/93 contou com a colaboração de 10 (dez
) juristas que atuam na área de falências e concordatas.

Esta Comissão de juristas após 01 (um) ano de estudos
sugeriu ao relator o texto acima, para a regulamentação:da falência na nova lei.

Sessões, em 27 de setembro de 1999.

~dOJ~;rAR~

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 102

Substitua-se os artigos 52 a 73 do Substitutivo ao
Projeto de Lei n° 4.376-A, de 1993, pelos seguintes:

"Art. 27. A recuperação judicial é a ação judicial destinada a
sanear a situação de crise econômico-finonceira do devedor, salvaguardando a
manutenção da fonte produtora, do emprego de seus trabalhadores e os i11leresses dos
credores, viabilizando, dessaforma, a realização da.fullÇão social da empresa.

Parágrafo único. Reputa-se devedor 110 estado de crise econômico
financeira aquele que não é capaz de honrar seus compromissos, estando sujeito às
dificuldades temporárias do seu negócio, evidenciando uma situação patrimonial que exige
um imediato rep(anejamento de suas atividades.

Art. 28. Na de~onstração da viabilidade da recuperação judicial
serão considerados, além de outros, os seguinte~ aspectos:

! - importância social e econômica da atividade do devedor no
contexto local, regional ou nacional;

11 - mão-de-Qbrae tecnologia empregadas;

lI! - volume do ativo e do passivo;
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IV - tempo de constituição e de funcionamento do negócio
desenvolvido pelo devedor;

V - faturamento anual e nível de endividamento da empresa.

Art 29. Podem requerer a recuperação judicial as pessoas
definidas no art I~ caput, desta lei, que exerçam regularmente as suas atividades há mais
de 02 (dois) anos.

Parágrafo único. A recuperação também poderá ser requerida pelo
cônjuge sobrevivente, pelos herdeiros do devedor, pelo inventariante ou sócio
remanescente.

Art 30. Estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os
credores anteriores ao pedido, inclusive a Fazenda Pública, seja qualfor a natureza de seu
crédito, observado, quanto a esta, o disposto //0 art 45 desta lei.

§ JO Os credores do devedor em recuperação'conservam os seus
direitos contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2° Na recuperação. sobre o valor nominal de cada pre~·tação,

incidirão juros pactuados //0 plano de recuperação acolhido, contados a partir do
ajuizamento. além de atualização monetária, segundo indice que assegure a manutenção do
valor do crédito.

§ 3° Se não houver definição de taxa de juros no plano de
recuperação acolhido, poderá o juiz arbitrar a cobrança de juros legais, que serão
calculado~·. de forma .l·imples e com base anual

§ ./U Tratando-se de credor titular da posição de proprietário
fiduciário, de arrendador mercantil, ou de proprietário ou compromissário comprador de
fração ideal de imóvel, com cláusi/la de irrevogabilidade ou irretratabilidade,
prevalecerão, para todos os efeitos, os direitos de propriedade sobre a coisa alienada
fiduciariamente ou objeto de arrendamento mercantil, ou objeto de venda ou promessa de
venda de fração ideal de imóvel, qualificada pelas cláusulas de irrevogabiJidade e
irretratabilidade, observando-se neste último caso, no que for cabível, o art 107 desta lei.
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Art 31.
regularizados pelo valor integral,
financeiras do devedor.

Os créditos de natureza trabalhista deverão ser
no prazo de I (um) ano, atendendo às disponibilidades

Parágrafo único. Se os recursos disponíveis não forem stificientes
para total quitação dos crédit('~ trabalhistas, o juiz poderá prorrogar o prazo previsto no
caput deste artigo, mantida a preferência em relação aos demais credores.

Art 32. Constituem meios de recuperação judicial da empresa,
dentre outros:

I - concessão de prazos e condições especiais para pagamento das
obrigações vencidas, inclusive com a remissão parcial dos créditos;

Il - cisão, incorporação, fusão ou cessão de quotas ou ações da
sociedade;

III - substituição total ou parcial dos administradores;

IV - aumento do capital social:

V - arrendamento;

VI - celebração de acordo coletivo de trabalho, inclusive para
reduzir salários, aumentar ou reduzir a carga horária dos trabalhadores;
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. . _ VII - dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com
011 sem constltUlçao de garantia própria ou de terceiro;

VIII - constitllição de sociedade de credores;

IX - venda parcial dos hem;

mútuo;
X - renegociação de encargos financeiros relativos a c01l1ratos de

XI - usufmto da empresa;

XII - admi/lÍstração compartilhada.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso IV deste artigo, o
allme1l10 de capital social não poderá implicar em diluição injustificada da participação
dos anttgos .\"OCIOS.

Art 33. A petição inicial do pedido de recuperação será instruída
com:

I - a exposição das causas concretas da situação patrimonial do
devedor e das razões da crise econômico-jinanceira;

li - demonstrações financeiras referentes ao último exercício social
e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita
ohsen'ância da legis 7ção societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial, constando o ativo e o passivo, com a
indicação e a estimativa do valor de todos os bens;

b) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercicio social;

111 - a relação nominal dos credores, inclusive aqueles por
obrigação de fazer 011 de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a
classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos
respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;

IV - a relação dos empregados, com o respectivo enquadramento
sindical e função, os salários, indenizações e outras parcelas salariais devidas e o
correspondente mês de competência, e a discriminação dos encargos decorrentes das
relações de trabalho igualmente pendentes de pagamento;

V - sendo o caso, o registro de firma individual, o contrato social,
com a indicação de todos os sócios, suas qualificações, residências e domicílios, ou o
estatuto em vigor, quando se tratar de sociedade anônima, acompanhado das atas de
nomeação dos atuais administradores, igualmeme qualificados e com indicações de suas
residências e domicílios;

VI - sendo o caso, os livros de escrituração ou av fichas, ou, ainda,
relatórios similares extraidos de arquivos eletrônicos, que permanecerão em Cartório pelo
tempo necessário à análise, conferência eçertificação da data do último lançame1l10, e que
serão devolvidos ao devedor se deferido o processamenio da recuperação;

VII - o plano de recuperação e o respectivo resumo, com a
estimativa do prazo necessário para o seu cumprimento;

VIII - a relação dos bens particulares dos acionistas controladores
e dos administradores da empresa.
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Parágrafo único. O devedor poderá requerer, no pedido de
recuperação, a concessão de prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual periodo, para
a complementação dos documentos enumerados neste artigo.

Art 3-1. No despacho que deferir o processamento da recuperação
judicial, o juiz:

I - nomeará o administrador judicial, o qual exercerá as suas
funções naforma desta lei;

II - abrirá prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do
edital a que se refere o § 10 deste artigo, para que os credore~ se~manifestem sobre o pedido

do devedor, seus requisitos processuais e especialmente sobre o plano de recuperação
apresentado, podendo:

a) impugná-lo, no todo ou em parte;

b) impugná-lo, oferecendo plano alternativo, ou;

c) impugná-lo pedindo a liquidação judicial do devedor;

III - determinará a dispensa da apresentação de quaisquer
certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, sendo sempre obrigatório
em todos os atos e documentos observar o disposto no art 46 desta lei;

IV - designará datas, que não poderão exceder a 30 (trinta) dias,
contados da publicação do despacho a que se refere este artigo, para apresentação e
abertura de propostas dos illteressados na elaboração de laudo pericial e de avaliação que
forem úteis a sua decisão, a que se refere o art -Ia, § 2~ I e lI, desta lei.

V - ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o
devedor, permanecendo os respectivos autos no juizo onde se processam, ressalvadas as
hipóteses previstas no art. 7': §§ /~ 3" e -I~ desta lei.

§ r o juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no
órgão oficial, que collterá:

a) o resumo do pedido do devedor e do despacho que decreta o
processamellto da recuperação;

b) a indicação de todos os credores incluidos na relação referida no
art 33, III e IV, desta lei;

c) a adv/{rténcia acerca dos prazos para habilitação e impugnação
dos cniditos e para que os credores apresentem impugnação ao plano apreselltado pelo
devedor.

§ 2" A Fazenda Pública incluída no plano de recuperaçdo será
intimada por carta para que acompanhe o processamento do pedido.

Art. 35. Na data designada pelo juiz, os interessados na elaboração
do laudo pericial e na avaliação dos bens do devedor apresentardo SI/as propostas
contendo:

I - qualificação profissional e experiência anterior;

II - metodologia a ser empregada na elaboração dos laudos;

III - a proposta de honorários e a suaforma de pagamelllo.
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§ l° No prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data da
apresentação das propostas, o devedor, o administrador judicial, o comitê, quando for o
caso, ou qualquer credor, poderão manifestar-se acerca das propostas apresentadas.

§ 2° Transcorrido o prazo do parágrafo anterior, o juiz, mediante
despacho, designará os profissionais escolhidos para a elaboração do laudo pericial do
estado econômico-jinanceiro e o de avaliação dos bens do devedor, fixando a data para a
sua entrega.

§ 3° Os peritos designados terão o prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados de sua intimação, para assinarem o termo de compromisso nos autos.

Art. 36. O perito designado para a avaliação dos bens do devedor
dentro do prazo fixado pelo juiz, que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias contados
da assinatura do termo de compromisso, entregará em cartório os respectivos laudos,
contendo a descrição da coisa avaliada e fundamentando os motivos que o levaram a
conc/uir acerca do valor por ele definido.

§ l° O perito avaliador poderá elaborar laudo único para diversos
bens, ou separá-los de acordo com sua conVeniência.

§ 2" O devedor, o administrador judicial ou o Comitê, quando for o
caso, 011 /fualquer credor, poderão no prazo máximo de 05 (cinco) dia5, contados da
assinatura do termo de compromisso do perito designado, indicar assistente técnico,
correndo todas as despesas as suas custas, a exceção do administrador judicial.

§ 3° Os assistentes técnicos oferecerão seus parecltres no prazo
comum de lO (dez) dias após a apresentação do laudo pelo perito designado,
independentemente de intimação.

Art. 37. U perito designado para a elahoração da análise
econômico- financeira do devedor, dentro do prazo fixado pelo juiz, que não poderá ser
superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação do piano de recuperação,
entregará em cartório o respectivo laudo, que comerá, dentre outros:

I • o estado econômico, financeiro, administrativo, técnico,
tecnológico, operacional e mercadológico, em especial da qualificação da força de
trabalho, métodos de produção, localização, planta fisica, logística, capacidade e grau de
endividamento; .

li - o fluxo de caixa e rentabilidade prevista;

III • a vida útil no mercado dos bens integrantes da atividade do
devedor;

IV . a perspectiva para o setor econômico em que se insere o
devedor;

v- o potencial e o posicionamento da empresa dentro do segmento
econômico em que se insere;

VI· a origem, natureza e a gravidade das dificuldades;

VII - as razões que justificam a aprovação do plano de recuperação
ou as que impõe a decretação de sua liquidação judicial;

VIl! - a ocorrência ou não das hipóteses previstas no ar/. -10, § 2~ I,
li e lll, desta lei.

§ l° O perito poderá elaborar laudo único para os diversos itens
acima, ou separá-los, de acordo com .l1Ia conveniência.
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§ 2° O rkvedor, o administradorjudicial ou o Comitê, quando for o
caso, ou qualquer credor, poderão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados- da
assinatura do termo de nomeação do perito encarregado da elaboração do laudo rk que
trata este artigo, indicar assistente técnico, correndo todas as despesas às suas custas, à
exceção do administradorjudicial.

§ 3° O prazo pora a indicação do assistente técnico pelo Comitê
terá início a partir da arsinatura do termo de nomeação de seus membros.

§ 4° Os assístentes técnícos oferecerão seus pareceres no prazo
comum de 10 (dez) dias após a apresentação do laudo pelo perito designado,
independentemente de intimação.

Art 38. Havendo impugnação por parte dos credores ou
apresentação rk plano alternativo de recuperação, naforma do art. 57, § l~ lI, 'desta lei,
será concedida vista ao devedor, que se manifestará, no prazo de 15 (quinze) d/as.

Parágrafo IÍnico. Nesta hipótese, transcorrido o prazo para
manifestação do devedor, o perito designado para a elaboração do laudo acerca do estado
econômico-financeiro do devedor, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados rk sua
intimação, elaborará laudo complementar que, considerando as informações contidas no
laudo anterior, analisará a possibilidade do devedor executar o plano alternativo ou da
procedência das impugnações oferecidas.

Art 39. Não havendo consenso entre as partes interessadas, o juiz
designará audiência de conciliação, a ser realizada em até /0 (dez) dias, com a presença
do devedor, dos impugnantes, do administradorjudicial ou do Comitê, quandofor o caso.

Parágrafo único. Obtida a conciliação, será homologado pelo juiz,
o plano de recuperação com as alterações acordadas nesta audiência.

Art 40. Cumpridas as formalidades previstas neste Capitulo, o
escrivão fará, imediatamente, os autos conclusos ao juiz que, analisando os laudos técnicos
mencionados no art. 37 rksta lei, proferirá decisão.

§ l° O juiz concederá a recuperação se o plano for aprovado pelo
Comitê, quandQ for o caso, ou não houver sido apresentada manifestação contrária pelos
credores.

§ 2° Havendo rejeição do plano pelos credores ou pelo Comitê,
quando for o caso, o juiz poderá conceder a recuperação, estando convencido de que o
plano rk recuperação:

I - não impõe aos credores sacrifício exageradamente maior do que
o resultante da liquidaçãojudicial;

/l - não preveja o pagamento de créditos com inversão da gradação
de preferência, desobedecendo a classificação dos créditos rkfinida nesta lei, sendo
permitido o pagamento simultâneo a diversas classes de credores de acordo com o plano
de recuperação a ser aprovado;

classe de credores;
/lI - não preveja a remissão total dos créditos de qualquer uma das

IV - não provocará o enriquecimento do devedor as custar do
sacrifício dos seus credores além do necessário para a recuperação da empresa.

§ 3° Rejeitando a recuperação, o juiz de imediato decretará a
liquidaçãojudicial do devedor.

§ 4° Da rkcisão que concede ou rejeita a recuperação cabe recurso
rkagravo.
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Art. 41. Em casos excepcionais, o juiz pockrá autorizar, a qualquer
tempo, 110 curso da tramitação da ação de recuperação judicial, mediante requerimento
fundamentado do devedor, a desistência de seu pedido.

§ l° O requerimento de desistência será autuado em separado e o
juiz mandará intimar todos os credores, para, querendo, impugnarem o requerimento do
ckvedor no prazo de 30 (trinta) dias.

§ r Havendo ou não impugnação, ouvido o Comitê, quando for o
caso, o administradorjudicial e o Ministério Público, ojuiz decidirá.

3° Tendo sido deferido o seu requerimento de desistência, o deve~r

reassumirá sua condição empresarial pretérita e os credores terão reconstituít!r?f
integralmente seus direitos e garantias anteriores à decretação da recuperação,
resguardodos todos os efeitosjurídicos decorrentes dos atos praticados até então.

4° Da sentença que deferir o pedido de que trata o caput deste
artigo. cabe pPelação.

Art. 42. Durante o procedimento de recuperação judicial o devedor
- manterá a administração de seus bens e continuará com seu negócio, sob fiscalização do

Comitê, quando for o caso, ou do administrador judicial, no âmbito de suas atribuições,
salvo quando:

I - houver sido condenado, anteriOrmente, por sentença penal
transitada em julgado, por crime cometido em outra recuperação ou liquidação judicial
anteriores;

II - houver indícios suficientes de crime previsto nesta lei;

III - existir prova suficiente de dolo, simulação oufraude;

IV - ficar demonstrado ter o devedor praticado as seguintes
condutas:

a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos ao seu
cabedal social;

b) efetuar despesas do negócio ou da empresa injustificáveis por
sua natllreza Ôli vlllto, em relação ao capital, ou gênero do negócio, ao movimento das
operações e a outras circunstâllcias análogas.

V - a critério do juiz, mediante decisão fundamentada, o
afastamento se fizer necessário em benefício dos credores e demais interessados;

VI - retardar 011 recusar-se ao cllmprimento do plano de
recuperação apresentado pelos credores, na forma do art. 57, § l~ lI, desta lei, e aceito
pelo juiz;

§ l° Não poderá o devedor alienar ou onerar bens e direitos de seu
ativo permanente, salvo evidente utilidade, reconhecida pelo juiz, depois de ouvidos o
admillistradorjudicial ou o Comitê e o Ministério Público.

§ 2° Os créditos constituídos depois do despacho de processamento
do recuperação judicial serão considerados' 'extraconcursais em caso de convolação em
falência, desde que tenham recebido a anuência do administradorjudicial ou do Comitê, e
reconhecidos peJo Juiz como de interesse do devedor e dos seus credores, sendo pagos com
preferência sobre todos os demais credores, inclusive os por encargos e dívidas da massa.

) § 3° Ocorrendo o afasla1nMtq do dn«ior da administração do
negócio, o administrador judicial assumirá as atr'''''/~' I",,.,,t.' à ger'ncla, ftcondo o
devedor na condição de seu auxiliar, e hawndo li a/,tlMI"do Comltl 110 procedimento de
recuperação, caberá a este a indicaçiJo d. 11m tildlrtlnlltl'fltiltNJfIt/Io/tl/.
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Arl. 43. Qualquer interessado no procedimento de recuperaçllo
judicial poderá requerer a dissolução do Comitê ou a destituição de quaisquer de seus
membros, assim como do administrador judicial, diante do descumprimento de seus deveres
ou da prática de atos prejudiciais aos seus interesses.

§ r Ouvido o requerido, que para tanlo será inllmado, o juiz
proferirá decisão.

§ 2° Na hipótese de dissolução do Comitê ou de destituiçllo de
algum de seus membros, assumirá o suplente do grupo de credores eleito /1a respectiva
assembléia.

§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo possivel compor
o Comitê, a recuperação prosseguirá sob a responsabilidade do administradorjudicial.

Arl. ./-1. Durame o processamento da recuperação o devedor deverá
prestar ao administrador judicial, ao Comitê e a qualquer interessado. as informaçlJes
solicitadas para a correta avaliação do plano de recuperação e acompanhamemo desta.

.Arl. -15. Os créditos fiscais serão objeto de pare,elamemo pela
autoridade administrativa, independente de apresentação de garamla, sempre que
concedida a recuperaçãojudicial.

§ r O Parcelamento será determinado pela autorld/1de
administrativa. pelo prazo necessário à efetivaçãO do plano de recuperação, /1ão podendo
exceder a 120 (cento e vinte) meses.

§ 2° Sobre o valor do débito incidirão correç40 monetária e juros
legais, excetuando-se multas de qualquer natureza, nos termos do arl. 6~ 1/1, desta lei.

§ 3° Os valores do parcelamento, relativos a quantias que estejam
em litigio, serão depositados no jUizo em que esteja tramitando o respeclivo proc,uo,
cabendo ao devedorfornecer o comprovante do depósito à autoridade admlnistrallva.

§ 4°A convolação da recuperação em liquidaçtJo judicial rescinde o
parcelamento concedido.

Arl. -16. Em todos as atos e documentos do devedor suj'/~o ao
procedimento de Recuperação Judicial deverá ser acrescida, após O nome ou raz40 socla/,
a éxpressão "em Recuperação' Judiciar

Parágrafo único. Caberá ao escrivão fazer a comunicação do
procedimento de recuperação judiCial à Junla Comercial OU ao ~gistro Civil de Pessoas
Jurídicas, para que estes procedam à anotação da recuperaçllo judicial no registro da
firma individual ou da pessoajurídica.

Arl. 47. Ocorrendo mudança na sllUaçtlo econdmico-financeira do
devedor, o plano de recuperação poderá ser revillo. '

§ J°O pedido '"VI vir acompanhado dI IXp08lçtJo circunstanciada,
com indicação das alteraç&s propostas.

§ 2° Será assegurado aos Int,ressados a possibilidade de
manifestação, além da mais ampla informação a respeito das condições do devedor que se
fizerem necessárias ao exercicia de juízo de valor acerca das all,f'QÇIJes propostas.

Arl. -18. Pagas os credores e cumpridas as outl'as obrigações
assumidas pelo devedor, deve este requerer ao juiz seja julgada cumprida a recuperaçiJo
judicial e extintas as suas obrigações, instruindo o seu requerimento com as respectivas
provas.
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§ 1° O juiz mandará tornar público o requerimento, por edital, no
órgão oficial e em outro jornal de grande circulação, marcaI/do o prazo de lO (dez) dias,
para a reclamação dos interessados.

§ 2° Findo o prazo, o juiz julgará cumprida ou não a recuperação
judicial, declarando extintas as obrigações do devedor, depois de ouvi-lo, se alguma
reclamação tiver sidoformulada, e o representante do Ministério Público.

§ 3° Da sentença que julgar cumprida a recuperação judicial
podem apelar os illteressados que hajam reclamado.

§ 4° Da decisão que a jlllgar não cumprida pode o devedor agravar
de instrumento.

§ 5° A sentença que julgar cumprida a recuperação judicial,
declarará a extinção das responsabilidades do devedor e será publicada por edital.

Secio 11
Do Comitê e do Administrador Judicial na Recuperação Judicial

AI1. 49. Os credores que'pértençam obrigatoriamente a três classes
distintas e que detenham em conjunto, no mínimo, 30% (trinta por cento) do passivo
declarado, poderão requerer, até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do

despocho que deferiu o processamento da recuperação judicíal, medíante petíção ao juiz, a
realização de assembléia que deliberará sobre a instalação do Comitê.

AI1. 50. O juiz, de oficio, poderá' determinar a convocação de
assembléia de credores para deliberar sobre a constituição de Comitê de Recuperação,
quando entender de sua necessidade, ante o grau de complexidade do procedimento
concursal em questão.

AI1. 51. A assembléia de credores será cOnvocada no prazo de lO
(dez) 'tÍÚJS, coniados, dapublicaçãó do despacho que a determinou, e far-se-á mediante
publicação de edital em jornal de ampla circulação na comarca.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar a publicação em jornal
de grande circulação em outra comarca ou mesmo de circulação regional ou nacional, se o
volume dos negócios do devedor 011 o domicílio ou residência dos credoresjustificar.

AI1. 52. No despocho que autorizar a convocação de assembléia de
credores para determinar sobre a criação do Comitê, o juiz definirá a pauta da respectiva
assembléia gera/, constando obrigatoriamente a discussão sobre a criação do Comitê e
posterior eleição de seus membros e suplentes, bem como a fixação de suas remUnerações
nas assembléia~individuais de cada grupo;

Arl. 53. Se a assembléia geral de credores aprovar a criação do
Comitê de Recllperação, os credores, separados por grupos, reunir-se-ão, ato contínuo, em
diferentes assembléias, para deliberarem naforma dos tu1s. 55 e 56 desta lei.

§ JO É necessária a aprovação de credores que representem, no
mínimo. a metade do valor dos créditos declarados pelo devedor, para a criação do Comitê
de Recuperação de que trata o caput deste artigo.

§ 2° As deliberaçÔfs das assembléias de grupos de credores serão
tomadas por votos que representem mais de 50% (cinqüenta por cellto) do valor dos
créditas 'preselltes em cada assembléia, ressalvada a deliberação dos empregados, que
observará o voto da maioria dos presentes.

AI1. 54. O Comitê será composto por 3 (três) membros, observando
se, necessariamente, nesta composição 11m representante de cada grupo de credores, sendo:
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1- 1 (um) representante dos empregados;

11- 1 (um) representante da classe de credoresprivilegiados;

III - I (um) representante da ~Jasse de credores tplirograjários.
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eles o presidirá.
§ r Caberá aos integrantes do Co~ indicar aquele que dentre

§ 20 Os representantes dos credores e seus suplentes seriio
escolhidos pela assembléia de cada gropo, na forma do art. 52 desta lei, e seTilo nomeados
pelojuiz. .

§ 30 Não havelldo consenso para indicação dos seus represenlantes
e suplentes, caberá ao juiz, com base na relação de credores fornecida pelo devedor,
efetuar a indicação destes.

ÂI't 55. Na hipótese de coexistirem, na recuperação, as figurai do
Comitê e do administrador judicial, que vier a substituir o devedor em virtude do seu
afastamento, o total remuneratório não implicará em ônus para o devedor superior ao
percentualfixaio no art. 62 desta lei.

Parágrafo único. As assembléias de cada gropo de credores tple
determinarem a remuneração dos membros do Comitê que elegeram, estarão homologando
a decisão de abater, de forma proporcional ao valor dos créditos, as remunerações dos
respectivos créditos a que cada gmpo fizer jus no processo de recuperação, na parte que
exceder a limitação estabelecida no caput deste artigo.

ÂI't 56. Dos trabalhos e deliberações de cada assembléia será
lavrada ata assinada pelos membros da mesa e pelos credores presentes, além de ser
rubricada pelojuiz, que serájuntada aos autos da recuperação judicial

Parágrafo IÍnico. Aplicar-se-ão às assembléias dos grupos de
credores, no que couberem, as disposições da Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
com as alteraçõesfeitas pela Lei n° 9. 457, de 5 de maio de 1997.

Arl. 57. Os membros do Comitê, quando este for criado, assumirão
SlIas funções mediante termo de nomeação firmado nos autos e exercerão a fiscalização da
gestão do devedor, hipótese lia qual o administrador judicial será di.rpensado de suas
junções, prestando contas de SlIa gestão, quando então fará jus a remuneração a serfixada
pelojuiz, com base nos serviços prestados.

§ r Compete ao Comitê, além de outras aíribuições previstas nesta
lei:

I - elaborar um laudo técnico, no prazo máximo de 90 (noventa)
dias, a partir de sua instalação, com o auxilio de técnicos, que apresente um diagnóstico da
situação econômico-financeira do devedor, analisando detalhadamente os aspectos de
natureza contábil e administrativa dos seus negócios; .

II - elaborar, se for o caso, um plano de recuperação alternativo,
mediante estudo júndamentado que comprove a inviabilidOJ:le ecoirõmico-financeira do
plano de recuperação apresentado pelo devedor;

III -fiscalizar a administração do devedor no decorrer do processo
de recuperação, apresentando, trimestralmente, relatório circunstanciado de sua sihlação; .

IV - apurar quaisquer reclamaç&s dos intereSSÕÍJose emitir
parecer sobre as mesmas;

devedor;
V-fiscalizar a execução do plano de recuperação apresentado pelo

VI- indicar, ao juiz, perito contador, para ~~, nome~ e tendo
assinado o termo de nomeação:
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a) proceda ao exame da escrituração do devedor e auxilie na
elaboração do laudo técnico de que trata o inciso I deste parágrafo;

b) forneça os laudos técnicos nas ações de restituição, nas
habilitações e impttgnações de crédito, nos embargos de terceiro e em qualquer ação ou
execução em que o devedor tenha interesse.

§ ]O As decisões do Comitê, tomadas pela matona, seriJo
consignadas em livro de atas, mbricado pelo juiz da recuperação, que ficará à disposição
dos credores e do devedor.

§ 3° Na hipótese do devedor ser afastado, o Comitê fiscalizará os
atos do administradorjudicial, que então será designado pelojuiz.

Dezembro de 1999

Art 58. Não poderão integrar o Comitê ou exercer as funções de
administrador judicial aqueles que, tendo exercido o cargo de administrador judicial ou de
memhro do Comitê, em liquidação OI/ recuperação judicial anterior, foram destituidos,
deixaram de prestar contas dentro dos prazos legais ou tiveram a prestação de contas
julgada incurreta.

§ 1° Fica também impedido de integrar o Comitê ou exercer a
função de administrador judicial aquele que tiver relação de parentesco ou afinidade até o
têrceiro grau com o devedor ou com os representantes legais da empresa devedora, ou
delesfor amigo, inimigo ou dependente.

§ )O O devedor, qualquer credor e o Ministério Público poderão
reclamar da nomeação de membros do Comitê ou do administrador judicial, feita em
desobediência aos preceitos desta lei, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da assinatura do
respectivo termo de nomeação.

§ 3° O juiz decidirá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a
reclamação referida no parágrafo anterior.

§ 4° Da decisão cabe agravo de instmmetlto.

Art 59. O devedor, o Ministério Público ou qualquer interessado
poderá requerer, mediante pedido fundamentado, a dissolução do Comitê ou a de,~tuição

de qualquer de seus membros ou do administrador judicial por omissão, negligt;ícíd"ou
prática de ato lesivo à administração.

§ ]O O Comitê, pelos mesmos molÍvos e forma, poderá requerer ao
juiz a destituição do administradorjudicial que substitui o devedor, que será intimado para
apresentar esclarecimentos.

§ 2° Após intimar o devedor, credores e o Ministério Público para,
em 5 (cinco) dias, se lJIanifestarem sobre o pedido de destituiçlio, em despacho
fundamentado, o juiz decidirá.

§ 3° Na destituição, o juiz aplicará ao devedor, se for o caso, a
penalidade prevista no art 90 desta lei, convocando os suplentes para compor o Comitê e
nomeando novo administradorjudicial, conforme o caso.

§ 4° O juiz pode, de oficio, por motivo justificado, destituir os
membros do Comitê ou o administrador judicia/.

Art 60. Quando for o caso, compete ao devedor, ao administrador
judicial, quando nomeado, ou a qualquer credor, se for o caso, propor a ação de
responsabilidade civil contra o destituido.

Art 61. Não havendo a constituição de Comitê, a fiscalização da
gestão do devedor será exercida pelo administrador judicial, nomeado no despacho que
defere a recuperação judicial, que, na hipótese de afastamento do devedor, exercerá a
própria administração da empresa em recuperação, sempre sob a imediata
superintendência do juiz.
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Parágrafo único. Compete ao administrador judicial, na hipóte$e
de não ser cOTlstituido o Comitê, desempenhar as mesmas atribuições deste previslas Tlesta
lei.

AI't 62. A remuTleração do administradorjudiciQ/ na recriperação
judicial serájixoda pelo juiz com base lia qualidade do trabalho realizado e TIO seJI grau de
complexidade, lIão podendo exceder a 5% (cinco por ceTlto) do valor pago aos credores.

§ r COTlComitalltemente ao pagamento realizado DOS credores, o
devedor pagará a remuTleração devida ao administrador jlldicial.

§ 2° Não terá direito à remuTleração o admiTlistrador judicial que
reTlUnciar sem relevante razão, não cumprir as obrigações.f1Xalias nesta lei, tiver as suas
prestações de cOTltas desaprovadas oufor destituído de suasfunções..

AI't 63. Caberá ao devedor arcar com as despesas relativas às
remuTlerações do admiTlistrador judicial e das pessoas cOTltratadas para assessorá-lo,
quaTldo for o caso, as quais serão jixadas pelo juiz, após manifestação do devedor TIO prazo
de 05 (ciTlco) dias. ._____.

§ J° Na hipótese de não haver administrador judicial nomeado,
caberá também ao devedor suportar os eTlcargos proveTlieTlles de evenhlais auxiliares ou
colaboradores que veTlham a ser contratados pelo Comitê, naforma estabelecida no caput
deste artigo. .

§ 2° Ressalvada a hipótese do parágrafo QT/terior, os eTlCargos
decorre11les da contratação de ouxiliares ou colaboradores do Comitê serão abatidas, de
forma proporcioTlal, do valor dos créditos a serem pagos.

Capítulo IV
Da COrtvolactfo da ReculJOtlfão Judicial em Liqu;dgcão Judicial

AI't 64. Demollstralldo-se, no curso da recuperação judicial, a
inviabilidade ecoTlÔmica e jiTlQT/ceira da empresa ou o descumprimeTlto do p/QT/O delineado,
o Ministério Público, os credores, ou quaisquer i11leressados poderão requerer a
cOTlvolação da recuperação em liquidação judicial.

Parágrafo úTlico. O devedor será iTltimado para se mQT/ifestar a
respeito do pedido, no prazo de 5 (cinco) dias, admitida a produção de provas.

AI't 65. A liquidação judicial, observado o disposto 1/0 ar/. 64,
parágrafo único, desta lei, poderá ainda ser decretada em qualquer momento do processo
de recuperaçrlo, quaTldo:

I - o administrador judicial, o Comitê, quando for o caso, ou
qualquer credor demoTlstrar a inviabilidade econômica e jinQT/ceira do devedor;

11 - ocorrerem prejuizos contilmados, com a redução do ativo e
aume11l0 do passivo;

111 - o devedor não demoTlstrar condições para cumprir () plQT/O de
recuperação ecoTlômico-jiTlQ1/ceíra e de suas eveTltuais modificações;

IV - não tiver sido cumprida qualquer etapa do plQT/O de
recuperação ecoTlômico-jiTlQT/ceira, salvo caso forhlito ou força maior plenameTlte
justificados e aceitos pelojuiz.

Art 66. Convencido dessas circuTlstâTlcias, o juiz ordeTlará a
liquidação judicial, observado o disposto no ar/. 79 desta lei.

Art 67. Havendo dúvida quanto ao estado geral da empresa,
. observado o disposto no ar/. 64 desta lei, o juiz desigTlará oudiêTlcia com os credores e o
devedor, COTlvocQT/do aiTlda projissioTlaltécnico especializado para ouxiliá-Io.
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Art 68. A decisão que determina a liquidação judicial ou a indefere
sujeitar-se-á ao recurso de agravo de instrumento.

Art 69. Na convolação da recuperação em liquidação judicial, os
atos de administração, endividamento, oneração ou alienação praticados durante aquele
período, se presumem válídos, se realizados na forma desta lei.

Parágrafo único. As obrigações resultantes de 'atos praticados na
forma do caput deste artigo, em caso de liquidação judicial superveniente, reputam-se
despesas da massa liquidanda e serão pagas tão logo hqja dinheiro em caixa.

Art 70. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da
recuperação judicial. quando definitivamente incluidos no quadro geral de credores, tendo
prosseguimento as habilitações que estejam em curso. "

JUSTIFICAÇÃO

A recuperação judicial da empresa é a grande novidade
do projeto de lei em discussão. Busca-se com esta inovação legislativa uma
legislação de primeiro mundo.

Dezembro de 1999

o noticiário
importantes empresas, tais como
G.ARüNSON, ENCOL e outras.

dá conta de falência decretadas de
MAPPIN, MESBiA, CASA CENTRO,

Em muitos casos, apesar de ser irrecüperável a situação
d~ empresa, a continuidade de funcionamento é benefica para a coletividade
dos credores.

O valor de venda de uma empresa em pleno
funcionamento é muito maior do que uma empresa paralisada, que somente
agrega desvalorização aos seus ativos.

A manutenção do fimcionamento da empresa mantém o
nível de emprego e o recolhimento de tributos.

A corníssão especial instalada para a discussão do
presente projeto de lei contou com a participação de 10 (dez) juristas rnílitante
na área de falências e concordatas, que muito ajudar o relator anterior Dep.
Osvaldo Biolchi, na elaboração de um substitutivo.

O texto ora proposto é fruto de muita discussão por
parte desta corníssão de jurist .

ssões, em 27 _}st~b.rode 1999.

'~'-A J,
o Jovair Arantes .
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EMENDA SUBSTITUTIVA N° 103

Substitua-se os artigos 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50,
do Substitutivo ao Projeto de Lei 0° 4.376-A, de 1993, p~loSseguiotes:

"Art 13. No prazo fixado pelojúiz, que não poderá ser superior a
20 (vinte) dias, contado.' da publicação do edital/contendo a relação de credores, o
admillistrador judicial ou o Comitê, qualldo for () caso, os credores, os sócios 011 aciollistas
do devedor, podem impugnar crédito cOllstante desta relação.

§ r Autuada em separado, esta impugnação será processada 1I0S

termos dos arts. 20 a 22 desta lei, colhendo-se, sucessivamente, a manifestação do devedor
e do admillistrador judicial, ou comitê, quando for o caso, 110 prazo de 10 (dez) dias
contados de slla intimação.

§ 2° O administrador Jlldicial ou o comitê, quando for o caso,
juntará a sua manifestação, o laudo elaborado pelo perito contador por ele designado,
contelldó todas as illformações existentes 1I0S livrosfiscais e demais documentos do devedor
acerca do crédito habilitado.

§ 3° Decorridos os prazos do § l° deste artigo, o escrivão pá
publicar aviso para que os interessados, inclusive o impugnado, se for o caso, apresentem
dentro do prazo de 10 (dez) dias, as suas manifestações.

§ 4° Não havendo manifestação contrária do impugnoJo, os autos
serão- conclusos ao juiz, para julgamento, em caso contrário, será aberta vista ao
representante do Ministério Público, para_ se pronunciar no prazo de 10 (dez) dias,
prosseguindo-se nafarma dos arts. 22 e 24 desta lei.

Art 14. No mesmo prazo do caput do artigo anterior, o credor que
Irão constar do edital ali mencionado, poderá oferecer sua habilitação de crédito, que
conterá:

I - o nome e o prenome do credor, firma ou denomillação;

II - domicilio e residência do credor ou da sede da empresa, e o
e,!dereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

lII- a importância exata e devidamente atualizada do crédito até a
data do requerimento respectivo, sua origem, classificação e os documell1os
comprobatórios;

IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o
respectivo instrumellto;

V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do
credor.

Parágrafo IÍnico. Os títulos a ordem deverão ser exibidos no
original e, se estiverem juntados em outro processo, poderão ser substituidos por cópias
autenticadas.

Art. 15. Não observodo o prazo estipulado lia sentença, as
habilitações serão autuadas em separado e recebidas como retardatárias, respeitado o
disposto 1I0S arts. 16 a 2-1 desta lei, hipótese em que perderão o direito q rateios
eventualmente realizados e ficarão sujeitas ao pogamento de custas, não se computando no
crédito os acessórios compreendidos entre o término de tal prazo e ~"Ua efetiva
apreselltação.
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Parágrafo único. Na hipótese prevista 110 caput deste artigo, o
credor poderá requerer a reserva de valor para satisfação de seu crédito.

Art. 16. Após o encerramento do prtm? fixado pelo juiz para
apreselllação dos habilitações de crédito tempestivas, o devedor será intimado para se
manifestar sobre as mesmas 110 prazo de la (dez) dias.

§ r Transcorrido o prazo a que se refere o caput deste artigo, o
administrador judicial ou o Comitê, quando for o caso, será intimado para emitir parecer
110 prazo de 10 (dez) dias.

§ 2° O administrador judicial ou o Comitê, quando for. o caso,
juntará à sua manifestação, o laudo elaborado pelo perito contador por ele designado,
contendo todas as informações existentes nos livrosfiscais e demais documentos do devedor
acerca do crédito habilitado.

Art. 17. Tendo em vista a complexidade e o volume tfas
habilitações, 0$ prazO$ concedidos no artigo anterior, a critério do juiz, poderão, s,er
prorrogados por igualperíodo.

Art. 18. Quando a mallifestação do devedor, o parecer do
admillistrador judicial ou do Comitê, se for o ç~o, forem contrários à legitimidade,
importdncia ou ciassificaçdo do crédito, ~'erão feitos sob a forma de impugnação.

Art. 19. Findo o prazo de que trata o art 16 desta lei, o escrivão
fará publicar aviso para que os illteressatios apresentem, dentro do prazo de la (dez) dias,
as impugnaçiJes que entellderem lIece$SÓrias.

Art. 20. A impugnação será dirigido ao juiz por meio de petição,
illstnlída com os documentos que tenha o impugnante, o ·qual indicará as provas
consideradas nece$Sárias.

§ jO tOda impugllação será autuada em separado, com os
documellto.ç a ela relativos, para esse fim deselltrallhados dos aulos das habilitações de
crédito.

§ ]O Terão uma só autuação aç diversar impugnaçe)es ao mesmo
crédito.

Art. 21. Decorridos os la (dez) dias de que trata o art 19 de~·ta lei,
ro' credore.ç cujos crédito.r forem impuglladOS serão intimados para colltestar a
imprtgl1QÇào, 110 prazo de 10 (dez) diar, juntalldo os doeumelltos que tiverem e indicando
outras provas que reputem lIecessárias.

Parágrafo lÍllico. Havendo mallifestação do impugnado. os autos
serão ellcamillhados pelo escrivão para o represelltallte do Ministério Público, para se
prolnmciar 110 prazo de até 10 (dez) dias.

Art. 22. Na hipótese do artigo allterior, voltando os autos, o
escrivão osfará imediatamellte conclusos aojuiz que:

[ - julgará as -habilitações de créditos lIão impugnadas, e as
impugllaçiJes que elltender suficientemente esclarecidps pelas alegações e provas
apresellladas pelas partes, mencionando, de cada crédito, () valor e a classificação;

11 - fixará, em cada uma dos restantes impugnações, os aspectos
conu;avertidos, e, decidirá as questões processuais pendentes;

[/[ - determinará as provas a serem produzidos, designando
audiência de ílistrução e julgamento, se necessário.

Parágrafo único. Havendo necessidade de realização de audiência,
a ausência de qualquer dos partes ou dos seus procuradores, do devedor, de testemunhas
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ou do representante do Ministério Público, excetuados os casos fOr/uitos e de força maior
plenamente justificados, desde que intimados, lIão impedirá o juiz de proferir a sentença.

Art 23. O Quadro Geral de Credores será elaborado pelo
administrador judicial ou pelo Comitê, quando for o caso, e homologado pelo juiz, com
base lia lista nominativa dos credores comtalltes do edital a que se refere o art 13 desta
lei, e nas sentenças proferidas nas impugnações e habilitações de créditos tempestivame11le
oferecidas.

§ 1° O quadro, assillado pelo juiz e pelo administrador judicial ou
pelo Comitê, quando for o caso, mellciollará as importâncias dos créditos lia data do
requerimento da recuperação ou da liquidação judicial, e a sua classificação, e será
juntado aos autos e publicado no órgão oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da
data da sentença que haja ultimado a verificação dos créditos tempestivamente habilitados.

§ r No prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação do
edital a que se refere o art. 13, não havendo declaração tempestiva ou impugnação, o juiz
homologará a lista com a relação dos credores constante deste edital, e determinará a sua
publicação como quadro geral de credores.

Art 2-1. Da sentença que versar sobre verificação de crédito
caberá apelação, que será interposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação
das partes.

§ 1° () juiz determinará, se houver rateio, a reserva de valor para
satisfação do crédito impugnado.

§ r Sendo parcial, a impugnação nào impedirá o pagamento da
parte incontroversa.

Art 25. () administrador judicial, o Comitê, quando for o caso,
qualquer credor ou o Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação ou da
liquidaçãO judicial, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no
Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de
qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro
essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da
inclusão no quadro de credores.

§ 1°A açào prevista no caput deste artigo será proposta perante o
juízo universal, ou, nas hipóteses previstas no art. 7°, §§ r, 3° e 4°, desta leí, perante o juiz
que tenha originariamente reconhecido o crédito.

§ 2° Com relação ao crédito trabalhista, a ação a que alude o caput
deste artigo será proposta perante o Juízo especializado que houver reconhecido o crédito.

§ 3° Proposta a ação de que trata este artigo, o pagamento ao
titular do crédito por ela atingido somente se poderá realizar mediante a prestação de
caução.

Art 26. As habilitações dos credores particulares do SOCiO
ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo com as disposições deste Capítulo.

JUSTIFICAÇÃO

Na fonna do projeto em discussão, a recuperação
judicial tem procedimento próprio para a verificação dos créditos, o qual , por
experiências já vividas nas concordatas, tem se mostrado útil e de grande
celeridade para a verificação dos créditos.

Os créditos relacionados pelo devedor Quando do
pedido de recuperação judicial, é publicado mediante edital para conhecimento
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de todos os credores, que poderão no prazo de 20 (vinte) dias oferecerem
impugnação.

Também os credores não incluídos na relação, poderão
habilitarem seus créditos.

Os créditos não impugnados consideram-se incluídos no
quadro geral de credores, mediante homologação do juiz.

Na liquidação judicial requerida pelo devedor já existe a
eXIgencia da apresentação da relação com o nome dos credores e dos
empregados, com os respectivos valores.

Para a liquidação judicial que não foi requerida pelo
devedor, apresentamos proposta para inserção de um parágrafo ao artigo 79,
que obriga o devedor no prazo máximo de 48 horas, sob pena de prisão, a
apresentar esta relação.

Caso não seja apresentada, o juiz nomeará um perito
contador para elaborar esta lista.

Tão logo esta relação seja apresentada, será
providenciado a publicação do edital contendo a sentença que declarou a
liquidação, com a relação dos credores, abrindo-se o prazo para impugnação.

Como o prazo para apresentação de impugnação é muito
curto, e sua divulgação pode ser falha, pois pode ocorrer apenas no Diário da
Justiça, que é obrigatório somente para advogados, entendemos que é
necessário a expedição de comunicação a todos os credores relacionados, do
inteiro teor da relação, contendo o nome e o valor de todos os créditos, e a
menção de que podem ser oferecidas impugnações no prazo da lei,
transcrevendo o artigo 45.

Antes mesmo da publicação desta relação, os credores
deverão receber comunicação feita escrivão.

No texto do projeto de lei em discussão, é incumbência
do escrivão a comunicação aos credores para que apresentem suas habilitações
de créditos.

, . Recebida a relação dos credores (sem especificar quem
tem o dever de elaborar esta relação, nem o prazo ), o escrivão publicará aviso
aos credores para apresentarem sua habilitação de crédito.

Poderá ainda esta comunicação ser feita por carta, mas
se as despesas com a expedição destas cartas ou com as publicações dos avisos
onerarem demasiadamente o devedor, a convocação será feita por edital
publicado na imprensa oficial.

Não podemos perder de vista que na forma prevista no
projeto, os credores que não se habilitarem no prazo previsto pelo juiz (20
dias), só receberão osseus créditos após o pagamento integral dos credores que
se habilitaram tempestivamente (parágrafo único do artigo 127).
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Assim, a sanção imposta é extremamente grave, na
liquidação judicial significará o não recebimento do crédito, vez que
dificilmente haverá sobras.

Entendemos que a sanção imposta é necessária, pois,
obrigará todos os credores a procederem o mais rápido possíve~ com a

habilitação do seu crédito, contribuindo para a agilidade da finalização do
processo principal.

Mas, queremos fazer algumas modificações, as quais
achamos essenciais para o bom funcionamento da habilitação de crédito.

A. obrigação de convocar todos os credores para se
habilitarem não será do escrivão, mas sim do administrador judicial, tanto na
recuperação judicial como na liquidação.

Sendo fixado um prazo maxuno para que ele expeça
estas comunicações, por carta com aviso de recebimento, que deverão ser
juntados aos autos para comprovar a tempestividade desta providência.

Mesmo não havendo dinheiro em caixa, esta
providência não ficará prejudicada, pois o juiz determinara· a empresa de
correio que faça esta expedição, recebendo as custas posterionnente, assim que
houver recursos em caixa, independentemente de habilitação de crédito.

Por pior que seja a situação financeira do devedor, ao
final sempre haverá recursos para o pagamento destas despesas para com o
correio, o que muitas vezes acontece é que no momento inicial deste processo
não existem recursos em caixa.

Sala d\ Sessões, em2:~S~0 de 1999.

,~,

De - o Jovair Araof ,s '.

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 104

Substitua-se os artigos 39 a 41 do Substitutivo ao
Projeto de Lei nO 4.376-A, de 1993, pelos seguintes:

Art39 Os créditos derivados das relações de trabalho e as
contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) têm preferência
sobre o.v demai.v créditos até o limite do valor correspolldete as quantias pagas pelo
empregadm ao referido credor 1I0S 12(doze) meses (pie alltecederam u pedido de
recuperação ou da declaração da liquidaçãoJudicial.
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Parágrafo lÍnico - As quantias que excederem a este limite serão
incluídas entre os credores quirografários.

Art40. As despesas com o procedimento da recuperação ou da
liquidação judicial serão consideradas extracof!cursais e pagás. dentro dos limites das
disponibilidades da massa líquidanda, mediante autorizaçãojudicial.

, § J° Consideram-se despesas cW procedimento da recuperação ou
da liquidaçãojudicial, dentre outras:

I - as custasJudiciais relativas às ações' e exeCl'tÇões'propostas pela
massa 011 em que tenha oferecido contestação ou impugnação e tenha sido vencida;

II -a remuneração devida aos membro~ do Comitê e ao
administradorjudicial, bem como a seus auxiliares;

..111 - os impostos e contribuições públicas incidentes' na fase de
recuperação ou liquidaçãoftidicia/;

IV - as obrigações resultantes de atos jurídicos válicWs praticados
no âmbito da recuperação ou da liquidaçãojudicial;

V - as despesas com a arrecadoção, administração, realização de
ativo e distribuição do seu produto, as quais preferem a todas as outras.

§ 2° As despesas inerentes à recuperação judicial somente serão
pagas pelo devedor na medidQ em que se vencerem.

, Art. 41 Os créditos provenientes das contribuiÇões previdenciárias
devidas e'iião recolhidas pelo devetltJr preferem a quaisquer outros, independentemente de
sua natureza e tempo de constituição, com exceção dos previstos nos artigos 39 e 40 desta
lei. .

Ar! 42 A classificação dos créditos na recuperação e na
liquidação judicial, ressalvadas as preferências estabelecidas nos artigos anteriores,
obedece à seguinte ordem:

I - créditos com direitos reais de garantia;

II - créditos com privilégio especial;

111 - créditos com privilégio geral;

IV - créditos quirografários e fiscais.

§ r Têm privilégio especial:

a) os créditos a que o atribuirem as leis civis e comerciais, salvo
disposição contrária desta lei;

b) os créditos a C-7Jjos titulares a lei confira o direito de retenção
sobre a coisa dada em garantia.

§ 2° Têm privilégio geral os créditos a que o atribuírem as leis civis
e comerciais, salvo disposição contrária desta lei.

§ 3° São quirografários os créditos que n& estão previstos nos
incisos I, 11 e 111 do caput deste artigo e os saldos dos créditos não cobertos pelos produtos
dos bens vinculados ao seu pagamento.
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Art.43 - Os créditos constituidos depois do despacho de
processamento da recuperação judicial, são considerados extraconcursais e tem
preferência sobre todos os demais créditos, inclusive dos encargos e dividas da massa,
desde que quando de sua constituição tenham sido reconhecidos pelo Juiz como de
interesse do devedor e dos seus credores, na forma do § 2" do artigo 42 desta lei. ..

JUSTIFICAÇÃO

A classificação dos créditos tem se mostrado falha na
atual legislação falimentar.

Atualmente os encargos e dividas da massa falida só
podem ser pagos após a quitação dos credores trabalhistas, tendo o Superior
Tribunal de Justiça sumulado a questão sob o verbete nO 219.

Ora, os encargos da falência incluem as despesas com a
arrecadação dos bens e sua administração, contratação de funcionários
inclusive advogados, pagamento dos editais de venda dos bens, ou seja,
diversas despesas imprescindiveis para a concretização da apreensão e venda
dos bens.

Impedir que estas despesas sejam pagas é vedar a
prática destes atos, pois, ninguém irá trabalhar como funcionário ou advogado
da massa para receber somente no final do processo, e caso, os bens vendidos
sejam suficientes para a quitação dos credores trabalhistas.

As despesas com a arrecadação, administração e
conservação de bens tem que ser pagas constantemente, sob pena de sua
depredação, para tanto sugerimos que estas despesas prefiram a todas as outras

Assim, as alterações propostas colocam os encargos e
dividas da massa falida em primeiro lugar na hora do pagamento como forma
de viabilizar a arrecadação e venda dos bens, o que ocorre em beneficio dos
.credores habilitados.

A preferência absoluta outorgada na atual legislação
falimentar aos creditas trabalhistas tem causado distorções sérias, que são os
créditos trabalhisas de cifras milionárias, os quais, abocanham todo o
patrimônio do devedor.

Conforme depoimento prestado pelo ex-sindlco da
ENCOL na CPI dos Bancos no Senado Federal, existem várias condenações
trabalhistas contra a ENCOL que superam a casa de R$I.OOO.OOO,OO, 02 (duas)
na Bahia, no valor de R$5.000.000,OO (cinco milhões de reais).

Esta preferência que sofrer uma limitação de ordem
financeira, é preciso criarmos um teto máximo.

Sugerimos que seja adotado como teto a quantia igual
ao valor pago pelo devedor nos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de
recuperação ou da declaração da liquidação judicial. .

Sexta-feira 3 00457
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A quantia que excedesse a este teto será paga como
crédito quirografário, com ce1Eza, este teto~d'stimu1ará a fraude.

Sala dJ Sessões, em ? e~emr~ de 1999.

~.

o Jovair Ara0 s

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 105

'. . Substi~ua-se os artigos 34 a 37 e seus parágrafos do
SubstItutIvo ao Projeto de Lei n° 4.376-A, de 1993, pelo seguinte:

. "Art. 155. Na liquidação jud;Ci~1 pode ser pedida a restituição de
cOisa arrecadada em poder do devedor, devida em virtude de direito real ou de colllrato.

Dczcmbro dc 11)1)9

tenha sido alienada.
Parágrafo IÍnico. A restituição pode ser pedida ainda que a coisajá

Art. 156. Também pode ser reclamada restituição de coisas
vendidas a crédito e elllregues ao devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao requerimento
de slla recuperação ou liquidação judicial, se ainda não alienadas.

Art. 157. Podem, ainda, ser objeto do pedido de restituição os
valores entregues ao devedor, em moeda nacional, a título de adiantamento de contrato de
câmbio, observado o disposto no art. 75 da Lei n° 4.728, de 14 de julho de 1965.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a
restituição somente se dará após o pagamelllo dos credores trabalhistas.

Art. 158. O pedido de restituição deve ser fundamentado e
descreverá a coisa reclamada.

§ 1° O juiz mandará autuar em separada o requerimento com os
documentos que o instruam e determinará a intimação do devedor, do Comitê, quando for o
caso, e do administrador judicial para que, no prazo de 03 (três) dias, para cada um, se
manifeste.

§ ]O O escrivão avisará aos interessados, pelo órgão oficial, que se
acha em cartório o pedido, sendo-lhes concedido o prazo de 5 (cinco) dias para
apreselllarem contestação.

§ 3" Impugnado o pedido e deferidas as provas porventura
requeridas, o juiz designará audiência de instmção e julgamento, se necessária.

§ 4" Não havendo provas a realizar, e ouvido o Ministério Público,
os autos serão conclusos para sentença.

Art. 159. A sentença que reconhecer o direito do reclamante
determinará, após o trânsito em julgado. a expedição de mandado para a entrega da coisa
reclamada no prazo de 48 (quarellla e oito) horas.
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Art. 160. A sentença que negar a restituição, quando for o caso,
mandará incluir o reclamante 110 quadro geral de credores, lia classificação que lhe
couber, naforma desta lei.

Art. 161. Da sentellça que julgar o pedido de restituição cabe
apelação.

Art. 162. O pedido de restituição suspende a disponibilidade da
coisa ou do numerário reclamado em poder da massa.

§ 1" Se nem a própria coisa, lIem a sub-rogada existir ao tempo da
restituição, receberá o reclamante o valor do hem pelo preço de mercado.

§ 2" Quando diversos reclamantes houverem de ser satisfeitos em
dillheiro e não existir saldo suficiellte para o pagamento integral, far-se-á rateio entre eles.

Art. 163. O reclamante que tiver obtido êxito 110 seu pedido
ressarcirá o devedor em recuperação ou a massa liquidanda das despesas de conservação
da coisa reclamada.

Art. 164. O terceiro que sofrer turbação ou esbulho em sua posse
ou direito de propriedade por efeito da arrecadação ou seqüestro poderá defender seus
bens por meio de embargos, que serão processados lia forma da lei processual civil. "

JUSTIFICAÇÃO

A modificação proposta visa distinguir o pedido de
restituição nas hipóteses de recuperação e de liquidação judicial. Pois, na

liquidação judicial é necessário que a coisa tenha sido arrecadada pelo
administrador judicial.

Em não tendo sido arrecadada pelo administrador
judicial não há que se falar em restituição. A redação do projeto leva a
conclusão que a coisa em poder do devedor, ainda que não arrecadada pode ser
objeto da ação de restituição.

Abrimos uma nova possibilidade de se pedir a
restituição da coisa, quando a mesma não seja de propriedade do devedor.
Atualmente só pode ser pedida através de embargos de terceiros, o qual não
suspende a disponibilidade da coisa.

Entendemos que este artigo não pode ser aplicado de
forma genérica ao devedor em recuperação judicial, pois, este ainda conserva a
administração de seu patrimônio, sendo que a quase totalidade de seus
contratos permanece em vigor.

Somente, para os contratos afetados com o pedido de
recuperação judicial é que poderá ser pedida a restituição.

Rubens Requião, ob. cit., pág. 97, anota com muita
propriedade esta distinção da ação de restituição nos institutos da concordata e
da falência.

"Assim, o preceito legal concede direito à

restituição a quem tiver cousa em poder do concordatário,

"ressalvadas as relações jurídicas decorrentes de contrato

Sexta-feira 3 00459
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com o devedor". Essa é a distinção fundamental que se há

de fazer na aplicação do instituto no terreno da falência e no

da concordata, sendo extinta a relação contratual por opção

do síndico, só então ocorrerá o direito à restituíção; na

concordata, não sendo por ela afetado o contrato, a

restituição só se dará se a relação contratual não estiver em

curso. Daí a necessária ressalva legal do art. 166".

Dezembro de 1999

Assim, achamos por bem que deve ser criado regra legal
repetindo disposição inserta na atual Lei de Falências, que ressalva para a
recuperação judicial, as restituições que versarem sobre relações jurídicas
decorrentes de contratos com o devedor não afetados pela lei.

A proposta ora realizada teve como base estudos
realizados por uma comissão de juristas que auxiliava informalmente o Dep.
Osvaldo Biolchi, relator anterior desta matéria.

Sal•• s'=)1~,"ro de 1999.

o Jovair Ara~~ 3

EMENDA SUBSTITUTIVA N" 106

Substitua-se o artigo 27 do Substitutivo ao Projeto de
Lei n° 4.376-A, de 1993~ 'pelo seguinte:

"Art. 27. Ocorrendo o encerramento da recuperação
pela sua conversão em liqUidação judicial, a mesma prosseguirá nos termos
desta lei, continuando () administrador judicial nafimção, e a realização do
ativo será iniciada logo após a arrecadação dos bens.

Parágrafo 10 - O comitê será dissolvido, devendo
apresentar até 30 (trinta) dias após a publicação da sentença que declarar
a liquidação, relatório em que, constando todas as suas atividades dará o
saldo remanescentes dos credores referidos nos incisos 111 e IV do artigo 59

Parágrafo 2° - O juiz, com base na qualificação do
serviço realizado pelos' membros do comitê, e no passivo que foi pago
durante a recuperação judicial, fixará a remuneração devida aos membros
do comitê".
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JUSTIFICACÃO

Com a alteração que apresentamos ao artigo 6°, o
presente artigo também deverá sofrer mudanças.

A fiscalização a ser feita pelo comitê é desnecessária,
pois os credores já tem esta faculdade.

Sendo o comitê formado por credores e empregados,
e tendo os mesmos legitimidade para intervirem no processo de liquidação a
qualquer tempo e defenderem seus interesses, não se justifica dannos ao
comitê igual legitimidade.

Também a liquidação do ativo será feita de imediato,
logo após sua arrecadação, pois, não devemos impor aos credores maiores
sacrifícios aos já causados com o tempo consumido com o pedido de
recuperação, que se viu frustado.

o Comitê antes de sua dissolução deverá apresentar
relatório acerca das atividades por ele desenvolvidas e especificar o valor
dos saldos remanescentes dos credores referidos nos incisos III e IV do
artigo 59.

A remuneração dos membros do comitê será fixada
com base nos serviços realizados e o passivo que foi pago durante a
recuperação judicial, pois o passivo pago representa o grau de sucesso dos
serviços prestados pelo comitê. I'

Sala das1ssões, em 27 d~P~~rO';de 1999.

·~V )
Jovair Arantes

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 107

Substitua-se o artigo 26 do Substitutivo ao Projeto de
Lei n° 4.376-A, de 1993, pelo seguinte:

"Art. 26.A remuneração do Administrador Judidal e
dos membros do comitê e a Sua forma de pagamento serão flxadiJ.f pelo Juiz'
com base no passivo do devedor e na qualificação do trabalho. realizado,
observando os percentuais previstos no parágrafo r deste artigo.

.Parágrafo 1~ Não terá direito à remuneração aquele
que renunciar, não cumprir as obrigações fIXadas nesta lei, tiver a sua
prestação de contas desaprovada ou for destituído.

, / -
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Parágrafo ]O - O juiz arbitrará a remuneração do total
devida ao administrador judicial e aos membros do comitê, atendendo a sua
diligência e ao trabalho realizado, observando-se o limite máximo de 5% até
500.000UFIR; 3% sobre o excedente até l.OOO.OOOUFIR ; 2% sobre o que
exceder de 1.000.000UFIR até 5.00o.000UFIR; e 1% do que exceder de
5.000.000UFIR , calculando-se sobre os valores dos débitos incluídos na
recuperação judicial.

Parágrafo 3° - Em qualquer caso a remuneração
máxima a ser paga não poderá exceder de 1.000. OOOUFIR.

. " .. ;-,y
Parágrafo 4° - Esta remuneração-S-dá reduzida em até

50% (cinquenta por cento) quando o administrador judicial ou os membros do
comitê, no cumprimento de suas atribuições, excederem aos prazos previstos
nesta lei, e não tendo sido aceitas as justificativas deste atraso, pelo Juiz.

JUSTIFICAÇÃO

Uma das causas da crise que vive hoje a legislação
falitária é pela falta de pessoas interessadas em administrarem os processos
de falência ou concordata, pois os credores não se interessam nesta missão,
ficando os processos prejudicados, pela inação daí decorrente.

É inconcebível que os processos 'falimentares fiquem
paralisados por falta de síndicos ou comissários. A legislação falimentar
impõe a eles a pratica imediata de diversos atos, todo de suma importância,
tais como: a convocação dos credores para procederem a habilitação de seus
créditos, a arrecadação imediata dos bens do devedor, a propositura de ações
judiciais visando a recuperação de bens, a venda de bens deterioráveis.

, Todos estes atos devem ser praticados de imediato,
pois em caso de demora, causarão grave lesão aos interesses dos credores.

Existem processos de falência e concordata, que pelo
diminuto tamanho dos valores envolvidos não empolgam ninguém a assmnir
as funções de administrador.

A comissão a ser paga ao administrador judicial deve
representar uma compensação financeira justa em relação ao serviço
prestado e ao tamanho dos valores envolvidos.

A boa condução dada ao administrador judicial aos
processos de recuperação e liquidação judicial é importantíssima para o
sucesso dos interesses envolvidos.

Um bom administrador conseguirá auxiliar o devedor
em recuperação judicial ao mesmo tempo em que prestará uma fiscalização
eficaz em prol dos interesses dos credores, já na liquidação, a velocidade por
ele impregnada na verificação dos créditos, na arrecadação dos bens, e uma
boa movimentação em busca de interessados na aquisição dos ativos
arrecadados levará ao aumento do percentual rateado.

Deixar ao arbítrio do juiz a fixação deste valor é
mantermos o problema hoje existente, onde em geral, as comissões são

Dezembro de 1999
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pequenas e não causam maiores interesses em profissionais habilitados ao
exercício de tão importante missão.

Sem contar as distorções que poderão ser criadas ao
deixarmos a critério do juiz, sem nenhum parâmetro a fixação destes
honorários, hora será fixado em vaIor ínfimo, hora em vaIores
extravagantes.

Os parâmetros desta fixação é de suma importância
para alcançarmos sucesso na condução dos processos de recuperação é
liquidação judicial, pois daremos segurança aos interessados em assumirem
a administração judicial de uma correta fixação de seus honorários.

Por outro lado, limitamos o valor máximo a ser pago
por esta remuneração em 1.000.000 de UFIR, que se mos.tra altamente
condizente com qualquer trabalho a ser prestado, pois, pode acontecer um
pedido de recuperação judicial de uma mega empresa, e uma remuneração
com base em percentuais, sem um teto máximo se mostra nociva aos
credores.

Já, os percentuais propostos, representam valores que
consideramos justos e sem dúvida causarão interesse em bons profissionais.

Apenas para citarmos um exemplo, os honorários dos
advogados variam entre 10% e 20% (cf. art. 20, do CPC) do valor da causa,
e os valores propostos são bem menores.

Os parâmetros propostos seguem a mesma orientação
ditada na atual lei, ou seja, quando maior os valores envolvidos menor a
comissão.

s~~:m(J?1md' 1999.
D pradO Jovair Ar ntes

EMENDA SUPRESSIVA NU 108

Suprima-se o parágrafo 1°, do artigo 24 do Substitutivo ao
Projeto de Lei n° 4.376-A, de 1993.

JUSTIFICAÇÃO

De acordo com proposta por nos apresentada, com a
liqllldação judicial do deve~or o Comitê S(BeráextI~to.

SaIa -aas Sessões,~ 2 de setembro de 1999.

'J I
~'\.

tado Jovair Arantes'
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EMENDA SUBSTITUTIVA N° 109

Substitua-se o artigo 23 do Substitutivo ao Projeto de
Lei nO 4.376-A, de 1993, pelo seguinte:

Dezembro de 1999 .

"Art. 23. Não poderão integrar o Comitê ou exercer as
jUnções de Administrador Judicial:

/- os que, tendo exercido o cargo de Administrador
Judicial ou de membro dO Comitê, em liquidação ou recuperar;ão judicial
anterior, foram destituídos, deixaram de prestar contas dentro dos prazos
legais ou tiveram a prestação de contas julgadas incorretas;

l/- os que foram cessionários de créditos.

Parágtafo 1° Ficam impedidos de integrar o Comitê e
de exercer o cargo de admir)istrador judicial, aqueles que tiverem com o
devedor:

/- parentesco ou afinidade até o terceiro grau;
/l- relação de amizade, inimizade ou dependência

.financeira.

Parágrafo 2° - Qualquer interessado poderá reclamar
do nomeação de membro do Comitê ou do Administrador Judicial.

Parágrafo 3° - O juiz decidirá, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, sobre a reclamação referida no parágrafo anterior.

Parágrafo 4° - Julgado procedente a reclamação o juiz
nomeará outro administrador judicial, ou designará data para realização da
assembléia que escolherá o membro do comitê destituído, na forma do artigo
60 inciso lI, e 62.

Parágrafo 5° - Da decisão prevista no parágrafo 3°
caberá agravo, que será recebido somente no efeito dev.olutivo.

Parágrafo 6° - Em caso de provimento do recurso,
todos os atos praticados pelo destituído ou pelo seu substituto, desde que com
observância no dispo'Sio nesta lei, serão válidos. ..

JUSTIFICAÇÃO

Diversas são as alterações propostas a este artigo,
visando preencher lacunas ou melhoria na redação.

Entendemos que os que forem cessionários de créditos
não poderão em nenhuma hipótese integrar o comitê ou exercer a função de
administrador judicial, não há como exercer um controle IÍgido, que ofereça
segurança acerca da data em que foi efetuada esta cessão, nada impede que
seja feita comElata retroativa, para termos certeza da data, telÍamos que exigir
o seu registro em cartório de titulos e documentos, assim é melhor, como
forma de evitarmos a prática de fraudes, devemos impedir que os cessionários
integrem o comitê ou sejam administrador judicial.
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É necessário alterar o parágrafo 1°, do artigo 23, posto
que estes Impedimentos são insustentáveis a luz do direito, não existe nenhuma
possibilidade de haver qualquer tipo de incompatibilidade entre os membros do
comitê e o administrador judicial.

Esta, só poderá acontecer entre os membros do comitê e
do administrador judicial para com o devedor.

o recurso a ser interposto da decisão que julgar a
reclamação será recebido sempre, somente no efeito devolutivo.

A interposição de recurso contra o decisão que· decidir a
reclamação terá o condão de dar provisoriedade a todos os atos praticados
pelos impugnados, pois, uma vez reformada esta decisão os mesmos perderão
efeito.

Em caso de recurso, concedido efeito suspensivo, terá o
juiz que nomear outra pessoa em substituição a do impugnado, mas, se ao final
for improvido , teremos a mesma situação, só que de forma inversa, os atos
praticados pelo substituto ficarão eivados de nulidade.

Ao mesmo tempo em que seja coibido a concessão de
efeito suspensivo, e preciso validarmos os atos praticados pelo destituído ou
seu substituto, em caso de provimento do recurso, desde que praticados com
observância no disposto ne a lei.s::::~f1sR de 1_

tado Jova;, A'an~ b

EMENDA SUBSTITUTIVA NU 110

Substitua-se os artigos 16 a 21 do Substitutivo ao
Projeto de Lei nO 4.376-A, de 1993, pelos seguintes:

Art . As ações disciplinadas neste Capítulo deverão ser propostas
até o prazo máximo de 2 (dois) anos contados da decretação da liquidação judicial.

Parágrafo IÍnico. As ações deverão ser promovidas pelo
administrador judicial com exclusividade. mas se não o fizer dentro dos 6 (sei4 meses
seguintes à decretação da liquidação judicial, poderão, também, ser propostas por
qualquer credor.

Art . A ação revocatória pode ser proposta:

I - contra todos os que figuraram no ato, ou que por efeito dele
foram pagos, garantidos ou beneficiados;

II - contra os terceiros adquirentes:
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a) se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do
devedor de prejudicar os credores;

b) se o direito se originou de ato mencionado no art 119.

III - contra os herdeiros ou legatários das péssoas--m3icadas nos
incisos anteriores.

Art. . A ação revocatória correrá perante o juízo da liquidação
judicial e terá procedimento ordinário.

Art. . A apelação será recebida no efeito devolutivo, no caso do art.
15, e em ambos os efeitos, no caso do art. 16.

Art. . A sentença que julgar procede11te o pedido determinará a
restituição dos bens à massa liquidanda em e~pécie, com todos os acessórios, ou, na
impossibilidade, o equivale11te em dinheiro, com acréscimo, em qualquer caso, das perdas e
danos.

§ l° A massa liquidanda restituirá o que tiver sido prestado pelo
co11tratante, salvo lia hipótese de impossibilidade, caso em que esse será admitido como
credor quirografário.

§ 2" É gara11tido ao terceiro de boa-fé a ação de perdas e dallos a
qualquer tempo contra o devedor.

Art. . O juiz, naforma da lei processual civil, poderá antet:ipar total
ou parcialme11te os efeitos da tutela pretendida.

Art. . () juiz poderá, a requerimell10 da parte intere.\:~ada ou do
Ministério Público, ordenar, como medida cautelar, na forma da lei proce.\:mal civil, o
seqüestro dos bens retirados do patrimônio do devedor que estejam em poder de terceiros.

Art. . A ineficácia pode ser oposta como defesa em ação ou
execução que será recebida como reconvenção.

Art. . () ato pode ser revogado ou declarado ineficaz, embora para
sua celebração houvesse precedido sentença judicial ou fosse proveniente de medida
judicial assecuratória para a gara11tia da divida ou seu pagame11to.

JUSTIFICAÇÃO

A regulamentação do procedimento a ser adotado para a
ação revocatória é extremamente importante, e as regras acima estão insertas
na atual legislação COlp' pequenas modificações.

Entre estas modificações julgamos importante a que
pennite aos credores a propositura da ação revocatória no prazo de 06 (seis)
meses após a decretação da liquidação judicial, ao passo que na legislação

atual a legitimidade é aperas do síndico, transferindo ao credor somente após o
aviso ~e liquidação, que n~o tem prazo para ser feito.

Também o prazo de decadência do direito a propositura
Jda ação revocatória é fixado em 02 (dois ) anos contados da sentença de

liquidação judicial, sendo que na legislação atual este prazo é contado da
publicação do aviso de liquidação, que pode ser manobrado pelo síndico
deixando que um ato jurídico fique eternamente sob a possibilidade d;
questionamento, é preciso mudar isto, fixando um prazo final para esta sanção
de ineficacia.
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Também se permite seja concedido os efeitos da tutela

antecipada se presentes os r~riSi.tos de lei. Ij t .
Sala s Sessões, em~e sete bro de 1999.

I f

. -"--~

De u ado Jovair Arantes

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 111
Substitua-se o artigo 16 do Substitutivo ao Projeto de

Lei n° 4.376-A, de 1993, pelo seguinte:

"Artigo J6° - São, também, revogáveis, relativamente
aos credores, os atos praticados com a intenção de prejudicar credores,
provando-se afraude do devedor e do terceiro que com ele contratar. "

JUSTIFICACÃO

É preciso criarmos uma regra que possa atingir demais
atos fraudulentos praticados pelo devedor além dos já enumerados no artigo
15.

o devedor , querendo, tem todo o tempo anterior ao
pedido de recuperação ou liquidação judicial para burlar seus credores,
praticando atos que venham a causar prejuízos.

Tendo o cuidado de não ferir o disposto no artigo 15,
poderá praticar outras fraudes, as quais, restariam incólumes, mesmo quando

~judiciais aos credores. ~,

Essencial portanto, deixarmos uma hipótese de
revogação dos atos praticados pelo devedor de forma genérica, que tenha como
requisito básico apenas a fraude e o conhecimento do terceiro acerca do estado
econômico do devedor. '

Caso contrário, a indicação prevista no artigo 15 servirá
de modelo das hipóteses a serem evitadas pelo devedor quando quiser desviar
b~~s da m~sa, evitando infringir aqueles dispositivos para que o ato seja
válido. SefVImo- nos da regra inserta no atual artigo 53 da Lei de Falências
para a redação do texto proposto.
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EMENDA MODIFICATIVA N° 112

Dê-se ao inciso IV, do artigo 15, do Substitutivo ao
Projeto de Lei n° 4.376-A, de 1993, a seguinte redação:

"jV- em concessão de garantia,s pessoais ou
constituiçêio de direito real de garantia tratando-se de dívida contraída
anteriormente, sendo nulos os registros imobiliários decorrentes destes atos; "

JUSTIFICAÇÃO

Quanto a modificação proposta ao mCISO IV, e a
inserção de mais um inciso, sob o no. X, lembfamos que a atual Lei de
Registros Públicos, em seu artigo 215, traz regra~o sentido de inquinar de
.nulida~e os.registros imobiliários feitos após o termo legal da falência.

o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a
previsão contida no artigo 215, da Lei de Registros Públicos, quando se refere
a nulidade dos registros imobiliários após o termo legaI da falência contempla
a hipótese de constituição de direito real de garantia realizado no termo legal,
de dívida j~ existente.

Portanto, as alterações }llVlJV:Slas visam apenas adequar
o inciso IV e X, com a regra contida no artigo 215 d~ Lei de Registros
Públicos.

Sala as Sessões,e~mbrode 1999.

~'\)~;{
do Jovair Arantes

EMENDA MODIFICATIVA N° 113
Dê-se ao inciso I, do artigo 15, do Substitutivo ao

Projeto de Lei nO 4.376-A, de 1993, a seguinte redação:

"j- a títulos gratuitos. realizados desde 02 (dois) anos
antes do pedido de recuperação ou da liquidação judicial; "

JUSTIFICAÇÃO

A modificação proposta ao inciso I, deste artigo, visa
preservar uma das hipóteses mais comuns de fraudes, que é a prática de atos
<!e- liberalidade ou graciosos.

Na forma da proposta, estes atos somente são ineficazes
se praticados dentro do termo legal da recuperação ou da liquidação judicial.

Ora, o termo legal abrange um periodo muito curto, que
dificilmente irá superar 6 (seis) meses do pedido de ~eração ou liquidação
I ' ~l; li•.• ,,"~!.

Dezembro de 1999
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o texto atual da Lei de Falências assegura a ineficácia
destes atos, mas o período é muito maior, pois não atinge somente o período
suspeito, mas 02 (dois) anos antes da impetração da falência.

A simples coerência nos leva a propor a extensão deste
prazo para 02 (dois) anos, pois é inconcebível que o devedor enfrentando
dificuldades para honrar seus compromissos, tenha praticado 1tO a título
gratuito.

.s~ft'f)bmde'999.
u ado Jovair A~~:es 1

EMENDA ADITIVA N° 114

Acrescente-se ao artigo 15 do Substitutivo ao Projeto de
Lei n° 4.376-A, de 1993, o seguinte inciso XI, renumerando-se os demais:

"XI - a prática de atos de oneração ou disposição,
praticados pelo devedor, após citação válida em ação ou execução anterior ao
pedido de recuperação ou liquidação judicial. "

JUSTIFICAÇÃO

A regra inserta no inciso XI, visa corrigir uma anomalia
presente na atuaI Lei de Falências.É que, pode acontecer que a venda de certo
bem, não se enquadre entre as demais disposições prevista no artigo I 5, mas
tenha sido praticada em fraude a execução, na forma prevista no artigo 593 do
CPC.

Assim, apesar da existência de citação válida, ocorre ato
de venda ou oneração pelo devedor, mas este ato não se enquadra entre as
demais hipóteses deste artigo, por exemplo, uma ação ordinária em que a
citação do devedor tenha ocorrido mais de 02 (dois) anos antes do pedido de
recuperação ou liquidação judicial.

Com a suspensão deste processo, conforme regra inserta
neste projeto, e a remessa da discussão para o juízo universal, seria
desconsiderada todos os efeitos decorrentes de eventual venda após a citação.

Ora, devemos aproveitar a faculdade prevista no C;PC,
para buscarmos integrar o açervo do devedor com bens vendidos em fraude a
execução. --
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Não seria justo que o devedor se livrasse de tal sanção,
pois, o certo é que as regras inseridas neste artigo, irão dificultar as fraudes, ao
invés de facilita-Ias.

"::t1 \7bro de 1999

o JovairA<a~j

EMENDA ADITIVA N° 115

Acrescente-se ao artigo 15 do Substitutivo ao Projeto de
Lei na 4.376-A, de 1993, o 'seguinte inciso X, renumerando-se os demais:

"X - são nulos os regisiros imobiliários realizados após
o pedido de recuperação ou liquidação judicial, salvo se praticados com
autorização do juízo universal, ou a lei não o exigir. "

JUSTIFICAÇÃO

A Lei 6.015/83, que trata dos registros públicos em seu
artigo 215, determina que os registros imobiliários efetuados após sentença de
abertura de falência são nulos de pleno direito.

"São nulos os registros efetuados após sentença
de abertura de falência, ou do termo legal nele fixado
( ...).

Esta disposição vem ao abrigo do disposto no artigo 40,
e inciso VII, do artigo 52 atual Lei de Falências, que impedem o devedor de
alienar seus bens após a decretação da quebra.

A falta de manutenção desta regra neste projeto dará a
entender que esta regra foi abolida, afetando de consequência o disposto no
artigo 2 I5 da Lei de Registros Públicos.

Existe, grande divergência na jurisprudência acerca da
correta interpretação do artigo 215, umas no sentido de que os registros são
nulos se efetuados no termo legal e outra, de que somente se praticados após a
decretação da quebra é que ocorreria nulidade.

) O Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se no
sentido de que a nulidade do registro dentro do termo legal é somente para os
casos de registro de hipotecas para débitos que não contavam com esta
garantia, ao passo que os registros de compra e venda._somente serão nulos se
efetuados após a sentença de abertura de falência.

O inciso proposto, continuará a assegurar a ineficácia
imediata de fegisi f", imobiliários praticados após o termo legal, se disserem

Dezembro de 1999
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respeito ao registro de hipotecas, e após o requerimento da recuperação judicial
ou da liquidação judicial, no c o de compra e venda.

Sala d ,se:::1A.e~e '999.

t do Jova;rMa.~) O

EMENDA ADITIVA N0 116
Acrescente-se ao artigo 15 do Substitutivo ao Projeto de

Lei n° 4.376-A, de 1993, o seguinte inciso, renumerando-se os demais:

"VIII - a venda de bens por valores inferiores aos
praticados pelo mercado, de forma que não possam ser considerados como
descontos promocionais. "

JUSTIFICAÇÃO

A proposta de inserção do inciso VIII, ao artigo 15,
procura tornar ineficaz uma das fraudes mais comuns do devedor quando entra
em situação financeira de ruína, que é a venda de seus ativos por valores
inferiores ao de mercado, seja apenas para fazer caixa e desviar os recursos,
seja para receber a diferença no caixa dois da empresa.

Ora, quem compra algo por preço inferior ao praticado
pelo mercado tem consciência que esta lesando alguém.

Assim como o receptador é punido pela compra do
bem roubado, tanto civil como penalmente, aquele que compra bem por Ptreço

inferior ao praticado pelo mercado deve ficar sujeito a sanção civil, que é a
ineficácia desta compra perante os credores.

Ninguém que compra um bem com valor de 100 por
60 tem boa fé, esta se aproveit~doda situação do devedor.

Também evita a venda por preço inferior com
pagamento por fora, no caixa dois, pois o comprador corre o risco de perder a
coisa adquirida.

Ressalvamos a hipótese de que mesmo vendendo por
valor inferior ao de mercado, possa ser considerado como desconto normal
deste mercado.

Sexta-feira 3 00471
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EMENDA ADITIVA N° 117

Acrescente-se ao artigo 15 do Substitutivo ao Projeto de
Lei n° 4.376-A, de 1993, o seguinte inciso IX, renumerando-se os demais:

"IX - a prática de atos de oneração, disposição ou
constituição de dívidas realizado pelo devedor após o requerimento da
recuperação judicial, sem autorização Judicial ou da concordância do
administradorjudicial ou do comitê, quando a lei o exigir. ..

JUSTIFICACÃO

A inserção do inciso IX, visa coibir que o devedor após
o requerimento da recuperação judicial pratique atos de oneração ou alienação
de seus bens, sem a autorização judicial, os quais se praticados são ineficazes
em relação aos credores.

Da mesma forma, os atos de constituição de dívidas
realizados sem a concordância do administrador judicial ou do comitê, quando
a lei o exigir, será ineficaz em relação aos credores.

Isto fará com que aqueles que contratam com o devedor
passem a exigir a autorização judicial ou a concordância, conforme o caso,
como forma de assegurar a validade de seus contratos.

Desta forma, os credores terão um poderoso instrumento
para invalidar os atos praticados pelo devedor, após o requerimento da
recuperação judicial, de forma que dificilmente possa ser praticado ato que
cause prejuízos aos mesmos.

Sol. '"" ":;:::A'Bode 1999.

Jov.;, M.4;: '\

EMENDA MODIFICATIVA N° 118
) !

Dê-se ao artigo 15, do Substitutivo ao Projeto de Lei n°
4.376-A, de 1993, a seguinte redação, renumerando-se o mesmo para as
disposições da liquidação judicial:

"Art. 15. São ineficazes, em relação aos credores, os
atos realizados pelo devedor em liquidação judicial dentro do termo legal ou
dosprazosa,.baixo estipulados, que consistam:"

Dezembro de 1999
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JUSTIFICAÇÃO

Nas diversas hipóteses previstas nos mCIsos a este
artigo, nem sempre o termo legal é o seu prazo determinante.

Ocorre, as vezes, a ineficácia do ato praticado desde 02
~os antes do pedido de recuperação ou da liquidação judicial, ou ainda, é
meficaz o ato praticado após o pedido de recuperação judicial.

Assim é necessário adequar o caput aos incisos que não
tem como parâmetro para a . eficácia do ato, o triegal.

Sala as Sessões, e 2 ~mbro de 1999.

De

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 119

Substitua-se o artigo 14 do Substitutivo ao Projeto de
Lei n° 4.376-A, de 1993, pelo seguinte:

"Art. 14. A concessão da recuperação ou a declaração
da liquidação judicial, impõe ao devedor as seguintes obrigações:

I - Comparecer em juízo, em audiência previamente
designada para este fim, em que prestará todas as informações requeridas
pelo administradorjudicial:

II - depositar em cartório, dentro do prazo marcado
para os credores habilitarem seu créditos, os seus livros obrigatórios, afim de
serem entregues ao administrador judicial, depois de encerrados por termos
lavrados pelo escrivão e assinados pelo juiz;

III - sempre que se ausentar da comarca por onde
tramita o processo por prazo superior a 15 (quinze) dias comunicará ao juiz o
seu paradeiro, e deixará procurador habilitado para representa-lo;

IV - comparecer a todos os atos do processo, ou
constituir procurador para tanto;

V- prestar, verbalmente ou por escrito, as informações
reclamadas pelo juiz, administrador judicial, representante do Ministério
Público e credores, sobre circunstâncias e fatos que interessem ao processo.

VI - examinar as declarações de créditos apresentadas
e prestar as informações sobre as mesmas dentro do prazo legal;

VII - entregar, sem demora, todos os bens, livros,
papéis e documentos requisitados pelo administrador judicial, indicando-lhe
ainda, para serem arrecadados, os bens que porventura tenha em poder de
terceiros;

Parágrafo l' - O devedor que faltar ao cumprimentl; de
qualquer dos deveres que a presente lei lhe impõe, ou, de qualquer forma ,

Sexta-fcira 3 00473
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dificultar o andamento dos processos de recuperação ou liquidação judicial,
poderá ser preso por ordem do juiz, ou a requerimento do representante do
ministério Público, do Administrador Judicial ou de qualquer outro credor.

Parágrafo 2° -. A prisão não poderá exceder a 60
(sessenta) dias, podendo ser decretada mais de uma vez no mesmo processo,
se houver reincidência do devedor, sendo que o cumprimento da obrigação
que motivou a prisão não obriga a sua revogação. .

Parágrafo 3' - Se, intimado ou avisado pela imprensa,
não comparecer ou deixar de intervir, os atos e diligências correrão à sua
revelia, não podendo em tempo algum sobre eles reclamar. "

JUSTIFICACÃO

As alterações propostas visam impor ao devedor uma
séria de obrigações, todas extremamente necessárias para o bom andamento do
processo.

É imprescindível a imposição destas obrigações, pois,
elas em geral, são fontes de informações para o adminis~ador judicial ou são
úteis para evitar sejam criados obstáculos ao andamento do. processo.

Excluímos a legitimidade do. c()mitê para o
requerimento da prisão do devedor, compatibilizando este artigo com a
alteração que apresentamos para o inciso IV, do artigo 6° deste projeto de lei,
até porque existe a possibilidade da mesma ser requerida por qualquer credor,
aí incluído os membros do comitê.

Criamos o parágrafo 2°, impondo que a sanção será
mantida mesmo quando o devedor faltoso cumpra com a obrigação, isto, como

forma de evitar, que ele só satisfaça com seus deveres após ser decretada sua
prisão.

Com a exclusão da possibilidade de ser obrigatório a
revogação da prisão quando tenha sido cumprido o ato que motivou a prisão,
iremos incentivar os devedores ao imediato cumprimento de suas obrigações,
evitando que venham a ocultar fatos ou criar embaraços ao normal andamento
do feito.

Asseguramos a continuidade do andamento do processo,
mesmo quando criado obstáculo pelo devedor, evitando sua intimação para
posteriormente alegar sua nulidade

Sola das "'::'.fJom~ do 1999

Deput Jovair AranteXj
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EMENDA SUPRESSIVA N° 120

Suprima-se integralmente o artigo 13 do Substitutivo ao
Projeto de Lei nO 4.376-A, de 1993.

JUSTIFICAÇÃO

Na recuperação judicial o devedor continua com a
administração dos seus bens e do seu negócio não se justificando que o comitê
ou o administrador judicial representem o devedor nas ações e execuções em
andamento.

d=:n' f:jmbm d, 1999

putado Jovair ~nte~.. 9
EMENDA MODIFICATIVA N° 121

Dê-se ao artigo 12, do Substitutivo ao Projeto de Lei n°
4.376-A, de 1993, a seguinte redação:

"Art Ir Compensam-se as dívidas do devedor vencidas até o dia
do requerimenlo da recuperação ou da liquidação judicial, provenha o vencimento da
própria sentença ou da expiração do prazo estipulado.

Parágrafo único. Não se compensam:

I - os créditos trallSferidos após o requerimento da recuperação ou
da liquidação judicial, salvo u caso de sucessão por fusão, incorpuração, cisão ou morte;

II - os créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos
quando já conhecido o estado de crise econômico-financeira do devedor ou cuja
transferência se operou com fraude ou dolo."

JUSTIFICAÇÃO

Tem sido procedimento comum, o credor do devedor
transferir seus créditos a um devedor do devedor, como forma de receber seu
crédito, utilizando fraudulentamente o instituto da compensação.

.'. compensação é para ser usada como forma de impedir
que alguém tenha que pagar mesmo sendo credor da mesma pessoa.

Em geral, toda cessão de crédito feita a um devedor
daquele que esta em recuperação ou liquidação judicial toma forma estranha,
sendo necessária uma melhor apreciação deste direito.

Sexta-feira 3 00475
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Uma das melhores formas de coibir estes abusos é pelo
fator tempo, e mantendo a possibilidade de se buscar a intenção de fraude ou
dolo.

A proposta ora apresentada visa justamente colocar sob
suspeição a cessão de crédito realizada nos seis meses anteriores ao pedido de
recuperação ou liquidação judicial, e mantendo os critérios acerca da fraude e
do dolo.

S~da>;=J'7 Ubmdo1999

e utado Jovair~ntes\"

EMENDA MODIFICATIVA N° 122

Dê-se ao artigo 10 e 11 do Substitutivo ao Projeto de
Lei n° 4.376-A, de 1993, a seguinte redação, renumerando - a entre as
disposições atinentes a liquidação judicial:

"Art. a liquidação judicial não será decretada se o
requerido provar:

/- ajàlsidade do título da obrigação;
l/- a prescrição da obrigação contida no título que é

reclamado;
///- a nulidade da obrigação ou do título respectivo;
/V- o pagamento da dívida;
V- qualquer fato extintivo, modificativo ou suspensivo

do direito do credor;
VI - a apresentação do pedido de recuperação judicial

no prazo para contestação;

Art. Os credores garantidos por direito real ou
privilégio, que não receberem integralmente o pagamento dos seus créditos,
concorrem pelo saldo com os credores quirografários, na liquidação
judicial." .

JUSTIFICACÃO

Na recuperação judicial inexiste a possibilidade de se
argüida defesa por parte do devedor, porque ele é a única
pessoa que poderá requere-la.

Assim, este artigo deverá sofrer alteração, de forma a
destinar-se apenas a liquidação judicial, devendo ser
renumerado é, incluído logo após o artigo 78, pois trata das
matérias de defesa no pedido de liquidação judicial.

Propomos pequena alteraçlo no incilo V, 10 ama0
10°, para clarificar sua redação.

De7.embro de 1999
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o artigo 11, trata também de situação que só será
encontrada na liquidação judicial,. devendo portanto ser
renumerado.

SMad ~S:::~S~del999
Deputad Jovair Ara~~sJ '.-,,/

EMENDA ADITIVA N° 123

Acrescente-se o artigo abaixo ao Substitutivo ao Projeto
de Lei n° 4.376-A, de 1993, sob o n° 10, renumerando-se os demais:

"Artigo 10 - Na recuperação e na liquidação judicial
os créditos serão admitidos unicamente pelo seus valores iniciais e primitivos
constantes do primeiro negócio jurídico realizado entre as partes,
desconsideradas para todos os efeitos como se não tivessem existido,
quaisquer negociações, composições, simulações de pagamento,
compensações ou novações posteriores.

Parágrafo 1° - Sobre o valor primitivo serão
acrescidos unicamente a correção monetária e juros na forma estabelecida
pelo Juiz para todos os créditos stljeitos aos efeitos da recuperação ou
liquidação judicial;

Parágrafo ]O - Todavia, poderiJo ser acrescidos ainda a
este valor, quaisquer outras quantias liberadas pelo credor em data
posteriores ao crédito primitivo, desde que se refira a novas liberações de
capital, comprovada ainda que a mesma nlJo se refere direta ou' tnatretamente
a juros e encargos moratórios.

Sexta-feira 3 00477

Parágrafo 3° - Terão que ser deduzidos do valor do
crédito apurado na forma dos parágrafos anteriores, todas as amortizações e
pagamentos de juros e encargos moratórios, mas não gerarão crcfdttos na
hipótese de saldo em favor do devedor. .

JUSTIFICACÁO

Os créditos traballiistas e fiscais por força de
disposição legal contam com juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano.
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Os créditos quirografários, também por disposição
legal contida no Código Civil, contam com juros moratórios de 6% (seis por
cento) ao ano.

Assim, vencidos estes créditos, não havendo
pagàmento, processando-se a respectiva execução, os mesmos serão admitidos
no processo de recuperação judicial ou de liquidação, e contaram com juros de
no máximo 12% (doze por cento) ao ano.

Mas, o que geralmente acontece é que as instituições
financeiras escapam deste controle, pois, o crédito que foi primitivamente
emprestado para a devedora, encontra-se altamente majorado pelos excessivos
juros e encargos moratórios cobrados do devedor.

Mesmo limitando a cobrança dos juros em data
posteriores ao pedido de recuperação e de liquidação judicial, iremos atingir
tão somente aqueles mais sacrificados, ou seja, os trabalhistas, fiscais e
quirografários.

As Instituições Financeiras irão concorrer por um
crédito altamente inchado de juros excessivos,

Temos que corrigir esta imperfeição. Não 'é possível
que um credor seja beneficiado em detrimento dos demais credores e do
interesse da coletividade.

. Assim, temos que depurar do valor do crédito os juros
mcorporados ao capital do débito, fazendo com que os valores primitivos de
!odos os credores sejam atualizados por um só índice de correção monetária e
Juros.

Sala"'das Sessões, em ze ~temro de 1999.

,~~..A )

D do Jovair Aran s ,

EMENDA MODIFICATIVA N° 124

Dê-se ao artigo 9°, do Substitutivo ao Projeto de Lei nO
4.376-A, de 1993, a seh'Uinte redação:

"Art. 9° .. A decretação da recuperação ou da
liquidação judicial:

1~ determina o vencimento antecipado das dívidas, com
o abatimento proporcional dos juros legais, se outra taxa não tiver sido
estipulada:

Dez;;mbro de 1999 ·
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Il - suspende o curso da prescrição relativa a
obrigações de responsabilidade do devedor;

III - suspende no juízo de origem o andamento de todas
as ações ou execuções propostas contra o devedor;

§ I ° Terão prosseguimento, no juízo no qual estiverem
se processando, as ações e execuções que demandarem quantia ilíquida,
ficando o autor obrigado a noticiar sua situação ao juízo universal, sob pena
de nulidade dos atos processuais posteriores ao requerimento da recuperação
ou da liquidação judicial.

§ 2° Aos autores referidos no parágrafo anterior fica
assegurado o direito de pedir reserva das importâncias que lhes são devidas
na recuperação ou liquidação, e, uma vez tomado líquido o seu direito, serão,
se for o caso, incluídos na classe que lhes for própria mediante habilitação de
crédito. .

§ 3° A ação de natureza trabalhista em curso ou que
venha ser proposta será processada perante a Justiça especializada, até a
apuração do respectivo crédito, quando então o credor terá que habilitar-se
naforma desta lei.

§ 4° As execuções fiscais terão seu curso normal até a
realização da penhora no rosto dos autos do processo de recuperação ou
liquidação judicial, ou sua conversão para esta modalidade, ressalvado o
processamento dos embargos eventualmente interpostos.

§ 5° As aç(}es acima elencadas, na liquidação judicial,
terão prossel,,'Uimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado,
sob pena de nulidade do processo, para representar a massa liquidanda,
podendo o devedor funcionar como assistente.

§ 6° Na recuperação judicial, o administrador judicial
ou Comitê, quando jór o caso, poderá intervir como assistente nas ações
acima mencionadas.

JUSTIFICAÇÃO

Entendemos que é necessário suspender o andamento de
todas as ações ou execuções propostas contra o devedor, com exceção daquelas
que demandarem quantia iliquida, e mesmo assim até a sua liquidação, quando
deverão proceder com a habilitação do seu crédito.

Permite o prosseguimento das reclamatórias trabalhistas
até que haja sentença condenatória e apuração do valor devido, isto diante de
princípio constitucional que reserva a competência para o julgamento dos

.dissídios trabalhistas à Justiça do Trabalho, adotando como norma legal a

jurisprudência pacífica de nossos tribunais, principalmente do Superior
Tribunal de Justiça.

As execuções fiscais terão prosseguimento normal, no
Juízo onde estejam propostas, mas, a penhora deverá recair no rosto dos autos

Sexta-feira 3 00479
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do processo de recuperação ou de liquidação judicial, ante o princípio da
gradação de preferência, ressalvada no artigo 186 do Código Tributário
Nacional, pelo qual o crédito trabalhista prefere a todos os demais, inclusive o
crédito fiscal. Com isto, adota-se o princípio sumulado pelo TFR (súmula 44),
simplicando a venda e o pag ento do credor fiscal.

essões, em 27 MetA de 1999.

oJ:::::,.,\ ~

EMENDA ADITIVA N° 125

Acrescente-se ao artigo 8° do Substitutivo ao Projeto de
Lei n° 4.376-A, de 1993, o seguinte inciso, renumerando-se os demais:

"IV - os honorários advocatícios, ressalvados aqueles
relativos às ações em que a massa tenha oferecido contestação ou
impugnação e tenha sido vencida, os quais serão incluídos no quadro
geral de credores com o mesmo privilé!:,>1o dos credores trabalhistas".

JUSTIFICAÇÃO

Dezembro de 1999

o devedor em recuperação ou a massa dos credores não
pode ser onerada com o pagamento dos honorários advocatícios devidos aos
advogados dos credores, os quais devem ser pagos pelo interessado, que é o
contratante. Atribuir ao devedor este pagamento e onerar todos os demais
credores, pois, quem na verdade realizará este pagamento é o patrimônio
comum do devedor.

De qualquer sorte, na liquidação judicial estes serão
devidos nas ações em que a massa tenha oferecido contestação ou impugnação
e tenha sido vencida, como forma de coibir expedientes procrastinatórios por
parte da massa.

se::::'f"\e'8e 1999.

Depu do Jovair Arant~ \
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EMENDA ADITIVA N° 126

Acrescente-se ao artigo 8° do Substitutivo ao Projeto de
Lei n° 4.376-A, de 1993, o seguinte parágrafo único, renumeranno-se os
demais:

"Parágrafo único - A atualização monetária dos
créditos incluídos na recuperação ou liquidação judicial, após o seu
requerimento, será feita pela aplicação dos mesmos índices e periodicidade
utilizados para atualização dos débitos judiciais em geral ,ou na forma
aprovada no plano de recupeção e, em relação ao período anterior ao
requerimento, aplicam-se os índices previstos por lei ou pelo contrato,
conforme o caso. "

JUSTIFICAÇÃO

É injustificável que os créditos incluídos na recuperação
ou liquidação judicial deixem de ser atualizados após o seu requerimento.

Na recuperação judicial existe a possibilidade do
devedor remir parte de sua dívida, na forma prevista no artigo 55.

Não devemos aumentar mais ainda o sacrifício dos
credores permitindo que por omissão no texto legal, sejam excluídos de seus
créditos a atualização monetária, que não é acréscimo, mas mera correção
destes valores.

Mesmo em uma inflação baixa, qualquer alteração no
poder de compra da moeda terá grande significado.

Também não podemos deixar sejam aplicados diversos
indices para o período posterior ao requerimento, devendo unificar os índices
que serão utilizados para esta atualização.

É melhor mantermos como parâmetro para esta
atualização, a aplicação dos mesmos índices que forem utilizados para a
correção monetária dos débitos judiciais em geral bem como a sua
periodicidade, pois, mesmo com as alterações que venham a ser instituídas na
correção destas dívidas, o mandamento legal ora proposto estará sempre
atualizado.

No caso da recuperação judicial, o índice de correção
monetária poderá ainda ser o adotado no plano aprovado pelo Juiz.

Já, a atualização monetária no período anterior ao
requerimento deverá ser feito em obediência a previsão contratual, ou na sua

'u.mei" po, di'PO'iÇ:~,:W', S,,,õe,, '~27:?ete"ro de 1999.

'-'-"<.>~'--'\.

D u do Jovaír Ara0 es

. ..

Sexta-feira 3 004R I



00482 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMÁRA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

EMENDA MODIFICATIVA N° 127

Dê-se ao inciso I , do artigo ~o, do Substitutivo ao
Projeto de Lei n° 4.376-A, de 1993, a seguinte redação:

"1- as obrigaçlJes a título gratuito, os avais, as fianças,
e as prestações alimentícias;

JUSTIFICACÃO

A modificação proposta ao inciso I, visa esclarecer que
entre os atos gratuitos que não podem ser reclamados na recuperação ou
liquidação judicial, estão incluidos os avais e as fianças prestadas pelo
devedor.

Na recuperação ou na liquidação judicial só devem
participar aqueles credores que de alguma fq~a contribuíram na formação dos
ativos do devedor.

Devem ser excluídos aqueles credores por obrigações
gratuitas decorrentes de avais e fianças, pois estes nada contribuíram para a
formação do ativo, uma vez que seus empréstimos foram concedidos a outros
devedores, figurando a empresa em recuperação ou liquidação judicial apenas
como garante da obrigação.

Permitir a participação destes credores seria uma
tremenda injustiça praticada contra aqueles credores que de alguma forma
dispenderam patrimônio na formação dos ativos do devedor. .

Dezembro de 1999

D

,s=:(ir~"'o de 1999.

• ad. Jovak A<~'" )

EMENDA MODIFICATIVA N" 128

Dê-se ao artigo 7°, do Substitutivo ao Projeto de Lei nO
4.376-A, de 1993, a seguinte redação:

"Art. r - A intervenção do Ministério Público é
obrigatória em todas as hipóteses expressamente previstas nesta lei, o qual
deverá oferecer sua manifestação no prazo máxinw de 05 (cinco) dias
contados da sua intimação pessoal.

/ Parágrafo único - A devolução dos autos pelo
Ministério Público após esgotado este prazo, acarretará o desentranhamento
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da sua' manifestação, exceto quando a mesma tenha sido protocolada
ref,,'ularmenle dentro do prazo"

JUSTIFICAÇÃO

Sempre que for determinada nesta lei a OItIva do
representante do Ministério Público, além de ser feita de forma pessoal, os
autos em questão serão encaminhados ao mesmo. .

Assim, de nenhuma aplicabilidade a determinação
contida no texto original, de que os autos deverão ser feitos conclusos
imediatamente ao juiz, caso não haja esta manifestação dentro do prazo, isto,
pela simples razão de que os autos não estarão em cartório, mas sim com o
representante do Ministério Público.

Entendemos que o Ministério Público só deverá intervir
nas hipóteses expressamente previstas nesta lei, pois, existe uma série de atos
que só interessam aos credores, não tendo nenhum interesse público a ser
tutelado.

A intervenção do Ministério Público em todos os atos
do processo, só acarretará o retardamento no andamento do feito, pois para
uma série incontáveis de atos é absolutamente dispensável sua intervenção.

As criticas desta intervenção exagerada do Ministério
Público partem dos ensinamentos dos nossos principais doutrinadores, tais
como CARVALHO DE MENDONÇA, MIRANDA VALVERDE e RUBENS
REQUIÃO

" A intervenção do Ministério Público, em regra,
como acentua Carvalho de Mendonça, deveriam
limitar-se à parte penal da falência.
(... ) Como acentua Miranda Valverde, a intervenção
do Ministério Público, por seu representante, no
processo de falência, é perfeitamente aceitável e
produziria ótimos resultados não fora a extensão das
atribuições e incursões indevidas desse representante
em quase todos os atos do processo de falência,
tomando moroso e dispendioso para as partes, sem
nenhuma vantagem para a justiça (in RUBENS
REQUIÃO, ob. cit ., pág. 2IO).

Entendemos por exemplo, que é imprescindível a
participação do Ministério Público em todo os procedimentos que cercam a
venda dos bens na liquidação, de forma a assegurar o exato cumprimento da
lei. Também é essencial sua participação na condução do inquérito para
apuração dos crimes falimentares cometidos.

De grande relevância ainda será a sua participação na
arrecadação do ativo falimentar, de forma a fiscalizar a condução do
administrador judicial.

Sempre que estiver em jogo questões envôlvendo os
créditos tributários, por notório interesse público, deveriam ser assegurada a
participação do Ministério Público.

Sexta-feira 3 00483
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Por outro lado, de nenhuma relevância a participação
do Ministério Público no procedimento de verificação dos créditos, na ação de
restituição e nos embargos de terceiros, pois, os principais interessados, que
são os credores, tem ampla participação nestes feitos.

o pedido de convolação da recuperação em liquidação
judicial deveria ser privativo dos credores, pois é somente delú o interesse na
manutenção ou alteração do estado do devedor.

A extinção de obrigações do devedor, quando provada a
quitação dos débitos tributários, também dispensaria a participação do
Ministério Público.

Em suma, o Ministério Público só deverá intervir onde
houver necessidade prevista na lei, evitando sua participação de forma
indiscriminada nos processos de recuperação ou liquidação extrajudicial,
tomando morosos estes processos.

A previsão inserta no texto proposto, de que, não
havendo manifestação no tempo hábil os autos serão conclusos aos JUIZ

mostra-se ineficiente, é que, sendo intimados pessoalmente para se
manifestarem, os representantes do Ministério Público fazem carga dos autos,
assim, mesmo que transcorrido o seu prazo não haverá como fazer conclusão
ao juiz, porque os autos não estarão em cartório.

A sanção prevista, deverá ser a exclusão dos autos da
manifestação oferecida pelo Ministério Público toda vez que ele exceder seu
prazo.

(\
Sala d~Sessões, em 2

I

DePU~Jovair Ara0'"

EMENDA MODIFICATIVA NU 129
Dê-se ao artigo 5°, do Substitutivo ao Projeto de Lei n°

4.376-A, de 1993, a seguinte redação:

Dczcmbro de 1999

"Art. 5° O juízo da recuperação e da liquidação judicial
é indivisível e universal e competente para conhecer todas as açjjes, execuções
e reclamações sobre bens, interesses e negócios do devedor, com exceção das
ações não previstas nesta lei, em que o devedor seja autor ou lilísconsorte e
que porforça de disposição legal devam ser propostas em outra comarca. "

JUSTIFICACÁO
\

Ao se criar a figura do Juízo Universal tem se em mente
a celeridade que será impregnada ao andamento dos feitos, bem como
propiciar uma visão conjunta de todos os interesses que envolvem o devedor,
evitando decisões conflitantes.
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"Evita-se, na verdade, com a unidade e
consequente indivisibilidade do juízo falímentar, a
dispersão das ações, reclamações e medidas que,
conjuntamente, formam o procedímento falímentar,
submetido ao critério uniforme do julgamento do
magistrado que superintende J-falência e que preside a
solução dos interesses em conflito com ela ou nela
relacionados. Como bem descreve Pajardi, a razão do
sistema é evidente, pois concentra todo o contencioso e toda
atividade processual da falência no juízo falímentar, para
manter sob sua unidade uma complexa estrutura
jurisdicional e assegura, nas suas várias fases de
desenvolvimento , uniformidade de visão, síntese de direção
e economia de condução (Rubens Requião, ob. cit., pág.
84).

A emenda ora proposta se justifica como forma de
criarmos um juízo universal forte e coeso, que irá atrair todas as ações que
envolvam os bens e negócios do devedor, excepcionando apenas aquelas ações
que por força de disposição legal devam ser propostas em outra comarca. Não
se justifica que as ações em que o devedor seja autor ou litisconsorte sejam
excluídas da competência do juízo universal.

Nas ações em que o devedor seja litisconsorte passivo, o
que busca o autor é uma condenação para prestação ou abstenção de fato, que
terá repercussão pecuniária, nada mais justo que também nesta situação
prevaleça o juízo universal, aonde será facultado aos credores intervirem como
assistentes, dar maior celeridade ao andamento do feito, e possibilitar ao
julgador uma visão completa de todos os interesses envolvidos.

Nas ações em que o devedor seja autor ou litisconsorte
ativo, também se justifica a manutenção do juízo universal, para que possa ser
imprimido a este feito a devida celeridade, pois nestas ações o que se busca e o
aumento ou proteção do ativo arrecadado, o que interessa a todos credores.

Como exemplo citamos as ações possessorias, que
sendo o devedor autor, na rel:,rra inserta na redação atual, deverá ser proposta no
juízo comum.

Pode ser que esta ação possessona diga respeito ao
único bem do devedor, que apesar de arrecadado esta na posse de terceiros,
nada mais justo que conceder ao juízo lmiversal competência para processar e
julgar esta ação.

Queremos excluir da competência do juízo universal
apenas as ações não previstas nesta lei, em que o _devedor seja autor ou
litisconsorte e que por força de disposição legal devam ser propostas em outra
comarca.

S:::a~b," de 1999.

do Jovair Ar~tes
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EMENDA ADITIVA N° 130

Acrescente-se ao artigo 4° do Substitutivo ao Projeto de
Lei n° 4.376-A, de ]993, o seguinte parágrafo único, renwnerando-se os
demais:

"Parágrafo único - () principal estabelecimento do
devedor é aquele em que, considerado os últimos 12 (doze) meses anteriores
ao pedido de recuperação ou de liquidação judicial· foi exercido a
administração e a contabilidade de seus negócios, bem como as principais
operações comerciais e fínanceiras. "

JUSTIFICAÇÃO

Propomos seja acrescentado wn parágrafo único ao
artigo, para definir o que seja principal estabelecimento do devedor.

Dezembro de 1999

É comwn acontecer, que ante a situação de crise, o
devedor mude a sede estatutária de seus negócios para outra comarca, onde o
juiz seja menos severo na aplicação da lei ou não tenha como obter facilmente
as infonnações acerca do conceito do comerciante, conforme, inclusive, anota
RUBENS REQUIÃO, in CURSO DE DIREITO FALIMENTAR, ed. Saraiva,
10 vol., 138

• ed., 1989, pág. 82

"(...) Já asSlStunOS caso semelhante à hipótese
levantada, oconida, com detenninada empresa que,
tendo sua sede estatutária e estabelecimento principal
situados nwna comarca, cujo juiz se revelava de
extrema severidade, ao pressentir o requerimento de
sua falência, mudou precipitadamente de sede, com
alteração de seus estatutos, para outra comarca... Nesse
juízo, confessou sua falência. Debalde, credores
denunciaram a fraude, sustentando, ademais, a
prevenção da jurisdição do foro da antiga sede do
estabelecimento principal. Nem a lei, nem a reação dos
credores de porte, chegaram a sensibilizar o juiz e o
tribunal a quem se recorreu.... Fatos desse naipe é que
desmoralizam e enfraquecem o instituto da falência.

Aprovada a emenda proposta, tomará mais dificil esta
prática, dando maior segurança aos credores.

Sola das es::-O~ de 1999

Jovair Arantes J
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EMENDA ADITIVA N° 131

Acrescente-se ao artigo 3° do Substitutivo ao Projeto de
Lei nO 4.376-A, de 1993, o seguinte parágrafo único, renumerando-se os
demais:

"Parágrafo único - até a edição da lei complementar,
as empresas mencionadas neste artigo estarão sujeitas a liquidação judicial
naforma prevista nesta lei. "

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda modificativa procura evitar a
ocorrência de "vacatio legis" para as hipóteses ali mencionadas. Ao remeter
para a lei complementar a regulamentação da recuperação judicial e da
liquidação judicial das empresas mencionadas neste artigo, enquanto não
houver referida legislação, se impede sejam aplicadas as disposições até então
vigentes.

Queremos ressalvar então, a possibilidade ~r
aplicado a estas empresas, as normas contidas na presente lei.

EMENDA MODIFICATIVA N° 132

Dê-se ao artigo 2°, do Substitutivo ao Projeto de Lei nO
4.376-A, de 1993, a seguinte redação:

"Art. ]O As empresas públicas e as sociedades de
economia mista, bem como as instituições financeiras públicas e privadas, as
cooperativas de crédito, as sociedades seguradoras, de capitalização, de
previdência privada, os consórcios, e outras entidades voltadas para a
exploração de atividade econômica afim" até a edição de lei específica, ficam
sujeitas à esta lei para recuperação ou liquidação judicial de seus ativos:

JUSTIFICAÇÃO

Na forma em que se encontrava redigido o artigo, a
sUJelçao das empresas mencionadas neste artigo, dependeria de um novo
projeto de lei específico para tanto, o qual seria encaminhado pelo' Poder
Executivo no prazo de 18& dias (art. 168).

Scxta-feira 3 004X 7
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Corre-se o risco, de adotarmos uma legislação eficaz
para a recuperação e a liquidação judicial das empresas privadas, e,
continuarmos a excluir de tal evolução legislativa, as empresas públicas e as
sociedades de economia mista, e as instituições financeiras, pois, basta que o
executivo não elabore estes projetos de lei para que continue a perdurar a atual
situação.

Ora, todas as empresas que explorem atividade
econômica de cunho mercantil devem ficar sujeitas a legislação que rege a
recuperação e a liquidação judicial, não só como forma de garantir sua
sobrevivência quando em crise, mas também para que seus credores possam ter
confiança nas relações comerciais praticadas.

Nada justifica que as empresas públicas que explorem
atividade econômica estejam sujeitas as mesmas regras aplicadas as empresas
privadas.

Nosso objetivo é motivar o executivo a fazer
rapidamente o estudo do assunto' , remetendo o mais breve possível o projeto
de lei especifico para a recuperação e a liquidação judicial das empresas
públicas, e, achamos que com a sujeição das niesmas a presente lei, até a
edição de lei especifica e arma suficiente para criar este interesse.

'\ '~~ ~Sala7Sessões, em 27 d set, ,~bro de 1999

~~'->'~~c 1_

De~\\dO JO::;Na~: N0 133

O artigo 124 do Substitutivo ao Projeto de Lei n° 4.376-A/93, do Poder
Executivo, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art 124 As quantias em dinheiro, recebidas a qualquer titulo, serão
depositadas, dentro das 24 (vinte e quatro horas) seguintes, em instituições
financeiras federais, ou, se inexistirem na praça, em instituições financeiras
públicas estaduais ou instituições financeiras privadas."

Emenda Aditiva N° 134

Acrescente-se o seguinte art. 123 ao Substitutivo epigrafado, renumerando-se
os demais:
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"Art. 123 - Havendo créditos trabalhistas habilitados poderão ser utilizados
nos leilões, total ou parcialmente, como lanço para concorrer à arrematação de
bens da falida.

§ 10 - O credor poderá utilizar os créditos de que trata o presente artigo como
lanço de no máximo 60 % do valor dos bens ofertados no leilão, devendo a
parte restante ser paga em moeda corrente.

§ 20
- A forma de arrematação de que trata o presente artigo tem preferência

sobre qualquer outra indicada nesta lei."

Justificativa

Sexta-feira 3 00489

Muitas empresas em situação de crise econômica ou impossibilitadas de enfrentar as
mudanças e a competição provenientes da abertura do mercado estão fechando suas portas,
com graves consequências aos trabalhadores, à própria empresa e principalmente à
sociedade e ao País, em face das perdas de riquezas e de postos de trabalho, o que vem
ocorrendo de maneira cada vez mais frequente e veloz no Brasil.

Em momentos como este, temos o dever de buscar saídas criativas e viáveis para a
crise, procurando de todas as formas minimizar suas consequências para a sociedade

·brasileira. Neste sentido, apresentamos um conjunto de emendas ao presente substitutivo,
cujo escopo é salvaguardar as organizações de trabalhadores, as quais estão tentando
encontrar saídas que impeçam o fechamento das empresas, e com elas, dos postos de
trabalho.

A formação de cooperativas de produção, compostas por ex-empregados destas
empresas, com o objetivo de obter o arrendamentollocação ou o comodato do seu
patrimônio, total ou parcialmente, é uma possibilidade real de impedir o encerramento da
unidade produtiva. Os trabalhadores poderão utilizar de seu conhecimento técnico e de toda
a sua criatividade para reduzir os custos e aumentar a qualidade dos produtos, cuja
comercialização gerará frutos para os próprios trabalhadores, na qualidade de sócios das
cooperativas. .

A legislação atual, seja em matéria trabalhista, falimentar, comercial ou tributária,
desestimula tais iniciativas. Um dos principais problemas é a possibilidade das
cooperativas, que arrendarem o patrimônio da empresa, virem a ser condenadas na sucessão
de suas dívidas. Outro entrave atual é a destinação do patrimônio das empresas falidas.
Estas são retalhadas e os bens dilacerados pelo tempo, quando não simplesmente
desaparecem.

Nossas propostas buscam, de um lado, impedir que cooperativas de produção
formadas por ex-empregados da empresa, uma vez obtendo a posse do patrimônio, venham
a ser condenadas nas suas dívidas. Estas devem permanecer sob a responsabilidade
daqueles que efetivamente as geraram. De outro lado, estamos propondo que os bens da
empresa falida possam ser adquiridos em troca dos créditos trabalhistas, com direito de
preferência para a cooperativa, de tal maneira que a unidade empresarial possa ter
garantida sua continuidade no tempo independentemente da quebra ocorrida. Desta forma,
garante-se que o patrimônio da empresa tenha uma destinação econômico/social importante
para a sociedade e para o Pais, além de garantir sua valorização, propiciando a obtenção de
maiores recursos na falência, com ganhos evidentes para todos os credores da massa falida.

Outrossim, solicitamos o apoio dos membros desta Casa para que
possamos contribuir para a preservação dos postos de trabalho, dirimindo
enormemente a grave crise porque passa o País.

Sala das Sessões, 1'-1 outubro de 1999

A'
~ ~ li) .

. jJ /J:>l7,(~ lN./Jt., •
/" alr ~yteneguelh
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Emenda Aditiva N° 135

Acrescente-se onde couber no Título 111, do Substitutivo epigrafado o
seguinte artigo, renumerando-se os demais:

"Art A realização de contratos de arrendamento ou de comodato de.
patrimônio .integral ou parcial de empresas mercantis a: sociedades
cooperativas, com a assistência do sindicato profissional, não gera sucessão ou
transferência de direitos e/ou obrigações para todos os efeitos legais."

Justificativa

Muitas empresas em situação de crise econômica ou impossibilitadas de enfrentar as
mudanças e a competição provenientes da abertura do mercado estão fechando suas portas,
com graves consequências aos trabalhadores, à própria empresa e principalmente à
sociedade e ao País, em face das perdas de riquezas e de postos de trabalho, o que vem
ocorrendo de maneira cada vez mais frequente e veloz no Brasil.

Em momentos como este, temos o dever de buscar saidas criativas e viàveis para a
crise, procurando de todas as formas minimizar suas consequências para a sociedade
brasileira. Neste sentido, apresentamos um conjunto de emendas ao presente substitutivo,
cujo escopo é salvaguardar as organizações de trabalhadores, as quaís estão tentando
encontrar saídas que impeçam o fechamento das empresas, e com elas, dos postos de
trabalho.

A formação de cooperativas de produção, compostas por ex-empregados destas
empresas, com o objetivo de obter o arrendamento/locação ou o comodato do· seu
patrimônio, total ou parcialmente, é uma possibilidade real de impedir o encerramento da
unidade produtiva. Os trabalhadores poderão utilizar de seu conhecimento técnico e de toda

a sua criatividade para reduzir os custos e aumentar a qualidade dos produtos, cuja
comercialização gerarà frutos para os próprios trabalhadores, na qualidade de sócios das
cooperativas.

A legislação atual, seja em matéria trabalhista, falimentar, comercial ou tributária,
desestimula taís iniciativas. Um dos principais problemas é a possibilidade das
cooperativas, que arrendarem o patrimônio da empresa, virem a ser condenadas na sucessão
de suas dívidas. Outro entrave atual é a destinação do patrimônio das empresas falidas.
Estas são retalhadas e os bens dilacerados pelo tempo, quando não simplesmente
desaparecem.

Nossas propostas buscam, de um lado, impedir que cooperativas de produção
formadas por ex-empregados da empresa, uma vez obtendo a posse do patrimônio, venham
a ser condenadas nas suas dívidas. Estas devem permanecer sob a responsabilidade
daqueles que efetivamente as geraram. De outro lado, estamos propondo que os bens da
empresa falida possam ser adquiridos em troca dos créditos trabalhistas, com direito de
preferência para a cooperativa,' de tal maneira que a unidade empresarial possa ter
garantida sua continuidade no tempo independentemente da quebra ocorrida. Desta forma,
garante-se que o patrimônio da empresa tenha uma destinação econômico/social importante
para a sociedade e para o PaíS; além de garantir sua valorização, propiciando a obtenção de
maiores recursos na falência, com ganhos evidentes para todos os credores da massa falida.

Outrossim, solicitamos o apoio dos membros desta Casa para que
possamos contribuir para a preservação dos postos de trabalho, dirimindo
enormemente a grave crise porque passa o País.
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ETIQUETA
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DATA
14110199

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 136

PROPOSIÇ o
EMENDA DE PLENÁRIO AO SUBSTITUTIVO APRESENTADO PELO RELATOR DO

PL 4376193 I
AUTOR

DEPUTADO JAIR MENEGUELLI I I NO PRONTUARIO

TIPO
1 OSUPRESSIVA 2 () SUBSTITUTIVA 3 (X) MOOIFICATIVA 4 () ADITIVA 5 () SUBSTITUTIVO GLOBAL

PÁGINA
111 I I ARTIGO

2"
PAAAGRAFO

llnk:o

TEXTO

INCISO AUNEA

Emenda: Art. 2° - Redija-se desta forma:

"Art. 2°. As empresas públicas ficam sujeitas à lei especial para recuperação ou liquidação
'udicial de seus artigos.

Parágrafo Único: As instituições financeiras públicas e privadas, as cooperativas de crédito,
as sociedades seguradoras, de capitalização, de previdência privada e outras entidades
voltadas para idêntico objeto, ficam sujeitas quanto a sua recuperação à lei própria e ficam
sujeitas a liquidação judicial de seus ativos à esta lei.

Justificação:

~s instituições financeiras regem-se pelas diretrizes da Lei nO 4595, de 31 de dezembro de
1964, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias e cria o
Conselho Monetário Nacional- CMN. Essa legislação é específica e submete tais entidades à
fiscalização e ao controle das autoridades monetárias, motivo pelo qual propomos a
separação de tais entidades das empresas públicas.

Emenda Plenário

~SINATURA

"~~~f"'V~LIr

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 4.376. DE 1993. DO PODER

EXECUTIVO.OUE "REGULA A FALtNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A

RECUPERACÃO DAS EMPRESAS OUE EXERCEM ATIVIDADE ECON6MICA

REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS PROVlDtNCIAS".

I - RELATÓRIO

Foram apresentadas 136 emendas de Plenário ao Projeto de Lei em
epígrafe, de autoria do Poder.Executivo, que regula a falência, a concordata preventiva e a
recuperação das empresas que exercem atividade econômica regida pelas leis comerciais,
além de dar outras providências.

Cabe, aqui, manifestarmo-nos tão-somente quanto ao mérito e à
admissibilidade das referidas emendas de Plenàrio, nos termos do art. 34, inciso lI, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
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Entretanto, considerando a nova composição da Comissão Especial
nesta 51' Legislatura, gostaríamos de aproveitar este parecer sobre as emendas de Plenário
para relembrar e reconstituir alguns fatos e aspectos fundamentais na trajetória do Projeto
de Lei nO 4.376193 nesta Casa:

A) Assim, preliminarmente, faz-se necessano destacar a
importância que a reformulação de nossa atUaI Lei de Quebnis - que data de junho de 1945
- tem para o momento presente por que passa o Pais, diante da previsão de baixos Indices
de crescimento para o nosso Pffi nos próximos anos, motivado pela crescente desaceleração
da economia brasileira. Este processo recessivo tem inflado as estatísticas de empresas que
têm requerido concordata e/ou falência, nos últimos meses, nas principais capitais do
Brasil. Assim, o Decreto-Lei nO 7.661/45 já não se mostra tão satisfatório ante às exigências
de uma economia extremamente competitiva e sujeita às pressões da g1obalização dos
mercados, onde as antigas fórmulas se apresentam ineficazes e absolutamente anacrônicas.

B) O Projeto de Lei n° 4.376, submetido pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional desde o ano de 1993, divide-se em 14 tltl;tios, subdivididos em vários
capítulos e seções. Nele é proposta a manutenção da atual Concordata preventiva e da
faJência, inov8l1do, entretanto, ao incorporar no nosso direito falimentar a proposta· da
recuperação de empresas, que viria substituir a atual fórmula da concordata suspensiva. A
proposição ainda inova ao ampliar o campo de aplicação da lei de falência, englobando a
empresa pública, a sociedade de economia mista, e outras entidades que explorem atividade
econômica nos termos do dispositivo constitucional que as sujeita ao regime juridico .
próprio das empresas privadas.

o PL n° 4.376/93 visa substituir as normas vigentes sobre falência,
estruturadas no Decreto-Lei n° 7.661, de 21 de junho de 1945, e em legislação esparsa, com
o que se pretende atualização que melhor contemple a realidade social e econômica do
País.

Os aspectos mais significativos do projeto, destacados na sua
exposíção de motivos, são:

a) ampliação do alcance da falência a que se sujeitariam não apenas
os comerciantes, mas também as pessoas juridicas civis e o devedor individual que explore
~tividade econômica de modo tipificado na lei;

b) aplicabilidade da lei à empresa pública, à sociedade de economia
mista e outras entidades da órbita governamental que explorem atividade econômica;

c) destaque para atuação do Ministério Público no processo de
reabilitação civil do falido e na verificação da existência de crimes falimentares, além de
condicionamento de sua audiência previamente à prolação de decisões que envolvam o
interesse público;

d) substituição da concordata suspensiva por ações destinadas à
recuperação da empresa em crise, fundadas em planos viáveis de saneamento e de solução
do passivo;

e) valorização da concordata pela instituição de procedimentos
mais ágeis e de condições que facilitem ao devedor a regularização de sua situação;

f) aplicação de normas semelhantes às do processo sumaríssimo
para decisão de questões surgidas na falência., na recuperação ou na concordata;

g) uniformidade da· verificação dos créditos, ainda que
preferenciais, excetuando-se os créditos trabalhistas e tributários anteriores à decretação da
falência;

h) adaptação à evolução do direito das obrigações quanto aos
efeitos da falência sobre relações juridicas existentes na data de sua decretação;

i) instituição da modalidade leilão para venda dos bens da massa
falida;
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j) pagamento dos credores segundo projetos elaborados pelo
síndico a cada dois meses e aprovados pelo juiz;

I) responsabilidade civil, mediante ação proposta pelo síndico e
autorizada pelo juiz, contra os administradores, conselheiros fiscais e liquidantes por
prejuízos que tenham causado à empresa;

m) estabelecimento de sanções penais aplicáveis ao devedor e a
terceiros;

n) atribuição aos Tribunais de Justiça para organizar listas de
administradores judiciais, comissários e sindicos a serem sorteados pelos juízes, por
indicação de órgãos representativos das classes de advogados, economistas,
administradores de empresas e contabilistas, e;

o) definição do meio de publicação dos atos processuais.

C) Em 1994, durante o prazo regimentalmente estabelecido, foram
apresentadas na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Púb!ico vinte e seis
emendas, sendo uma de autoria do ex-Deputado Beraldo Boaventura, duas do ex-Deputado
Augusto Carvalho e vinte e três propostas pelo ex-Deputado Amaral Netto.

Por não ter sido apreciado na 49" Legislatura, em 1995, o projeto
retomou à CTASP para novo exame. Após a abertura de prazo regimental para emendas,

foram oferecidas naquela oportunidade treze emendas de autoria dos ex-Deputados José
Luiz Clerot (I), Sandro Mabel (8), José Fortunati (2), Paulo Bernardo (I) e Nedson
Micheletti (I).

D) A relevância da matéria conduziu a que Ato da Presidência
acolhesse requerimento formulado pela Liderança do PTB em 3 de agosto de 1995, para
que fosse instalada Comissão Especial destinada a apreciar e dar parecer sobre o PL n°
4.376/93.

As atividades da Comissão Especial, ao longo de 1997,
desenvolveram-se através de três vertentes básicas:

a) reuniões do grupo de trabalho constituído mediante convite deste
Relator, composto pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, pelos advogados
Drs. Renato Mange, Sérgio Campinho, Gilberto Corrêa Júnior, Luiz Vigil e pelo juiz Dr.
Carlos Henrique Abrão, que durante várias reuniões discutiram inúmeras proJlC?stas e
sugestões colhidas junto à comunidade jurídica do País, com o objetivo de construir uma
Emenda global ao Substitutivo do Relator, que fora posteriormente aperfeiçoada na forma
da Subemenda à Emenda global;

b) obtenção de subsídios junto a órgãos de classe, que constituíram
grupos de trabalho e se reuniram em todo o Pais realizando vários debates e seminários
com o propósito especifico de apresentar sugestões ao PL nO 4.376/93;

c) discussões desenvolvidas no âmbito da própria Comissão, entre
os seus membros, na avaliação do conjunto de informações colhidas, referidas nos itens
anteriores.

Por dever de- justiça, cumpre registrar nosso agradecimento às
contribuições que foram prestadas a esta Comissão Especial pelos juristas antes nominados,
e pelos órgãos, entidades e grupos de trabalho que se organizaram espontaneamente,
independentemente de qualquer tipo de solicitação ou retrjbuição, senão com a motivação
de serem ouvidos quanto ás suas propostas e experiências.

Ressaltamos que complementam o presente parecer o Projeto de
Lei nO 205/95, apensado, e os pareceres anteriores com o Substitutivo apresentado pelo
Relator,e suas respectivas emendas, que se encontram consolidados no avulso já
distribuído por esta Comissão.

Sexta·feira 3 00493
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Finalmente, quanto á admissibilidade, cabe a esta Comissão·
Especial, nesta oportunidade, analisar o aspectos de constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e redação das 136 emendas apresentadas em Plenário, sendo 82 emendas
na Legislatura passada e 54 na atual Legislatura, e da Subemenda Global ás Emendas de
Plenàrio que ora apresentamos a esta Comissão Especial, o que será feito por ocasião do
"Voto do Relator", onde manifestaremos nosso juízo de valor. .

É o relatório.

fi - VOTO DO RELATOR

"Uma das leis que exige mais urgente reforma é
a Lei de Falências. pois o atual procedimento
constitui um verdadeiro flagelo social em que
poucos lucram e a maioria é prejudicada."
(Professor e Doutor em Direito Comercial Rubens
Requião, em 1974, em palestra proferida no
Instituto Brasileiro dos Advogados, no Rio de
Janeiro).

Como Já havíamos constatado em parecer anterior, o projeto de lei
sob exame espelha a preocupação do legislador em oferecer ao nosso ordenamento Jurídico
uma lei consentânea com a atualidade, substituindo o Decreto-Lei n° 7.661, de 1945, e as
demais normas correlatas ao tema que foram se tomando anacrônicas ao longo de quase
cinqüenta e quatro anos.

Depois de exaustivos debates e reumoes realizados em várias
Capitais do País e no âmbito da Comissão Especial, conseguimos evoluir
significativamente no texto do Substitutivo, aprovado por esta Comissão Especial em 4 de
dezembro de 1996. Ao final de 1997, o incansável trabalho do grupo formado por
dedicados advogados, membros d9"'Ministério Público, juízes, além da Consultoria
Legislativa desta Casa, culminou com a elaboração da Emenda Global apresentada em
Plenário pelo então Deputado Luís Roberto Ponte, que serviu como principal documento
para análise do Relator e, conseqüentemente, para aperfeiçoamento de uma nova proposta,
por intermédio de Subemenda Global ás Emendas de Plenário ao Substitutivo do PL n°
4.376/93, que ora apresentamos á consideração desta douta Comissão.

Visto que já exploramos, no momento oportuno, os termos do PL n°
4.376/93 e do Substitutivo, julgamos que nesta oportunidade deve-se proceder á análise
exclusiva e mais acurada das 136 emendas de Plenário que, por sua vez, permitiram a
elaboração do texto final da Subemenda, tendo como escopo a emenda global apresentada
pelo ex-Deputado Luis Roberto Ponte, e outras que foram, desse modo, parcialmente ou
totalmente incorporadas (vide Anexos I e 0).

Vale ressaltar ainda que, em razão das eleições majoritárias de
1998, não foi possível votar, nesta Comissão Especial, o parecer sobre as 82 emendas de

Plenário apresentadas em 1997, o que nos propiciou maior tempo para aperfeiçoar o texto
da Subemenda Global ás Emendas de Plenário ao Substitutivo do PL n° 4.376/93, sempre
aproveitando as sugestões e críticas recebi~ ao longo deste período.

Na presente 51' Legislatura, os trabalhos desta Comissão Especial
foram reiniciados no mês de julho do corrente ano, por força do despacho assinado pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, no qual autorizou a sua
instalação, com a finalidade de examinar e proferir parecer sobre as 136 emendas
oferecidas em Plenário.

Inicialmente foi empossada a nova M~sa que iria presidir os
trabalhos da Comissão Especial com a finalidade de examinar as novas 54 emendas de
plenário, que se somariam ás 82 emendas já oferecidas na legislatura passada. Nesta
ocasião, foi eleito para presidir a Comissão Especial o ilustre Deputado Chico da Princesa
que, por sua vez, designou o nobre Deputado Gerson Gabrielli para o trabalho de relatoria
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das emend~s de plenário. Entretanto, por questões de foro íntimo, o Dep. Gerson Gabrielli
não pôde prosseguir a frente da relatoria e renunciou ao cargo, quando fomos no~amente

designados, e, com muita honra reassumimos os trabalhos da relatona, dando conunUldade
aos estudos que iniciamos em 1995.

Por ocasião da reabertura de um novo turno de discussão da matéria
em Plenário, o Projeto de Lei n° 4.376/93 e seu Substitutivo aprovado na Comissão
Especial em dezembro de 1996, receberam, como já foi dito, 54 novas emendas de
Plenário. Dentre os seus autores destacamos a participação de alguns parlamentares que
vêm se interessando fortemente pelo dificil tema da falência e concordata no nosso .País.
Desse modo, gostaríamos de realçar as importantes contribuições trazidas pelos Deputados
Jovair Arantes e Jair Meneguelli, que enriqueceram e aprimoraram o texto da Subemenda

Global.

Perdoem-nos--sennos repetitivos, mas, nesta segunda fase de
estudos visando a elaboração e conclusão da Subemenda Global, não poderíamos deixar de
enaltecer a valiosa e indispensável colaboração de renomados falencistas e juristas que
estudam de longa data o Direito Concursal no Brasil, os quais, com muito empenho e
inegável dedicação, emprestaram seu tempo e seus conhecimentos profundos acerca da
matéria, pennitindo-nos elaborar um texto mais amadurecido, refletido e amparado no que
há de mais moderno no Direito Concursal contemporâneo de vários países europeus, como
Portugal, França e Itália, além dos Estados Unidos da América.

Esses ilustres juristas nos reanimaram em prosseguir nesta árdua
tarefa de relatar um tema tão complexo e árido, que exige uma urgente providência
legislativa, uma vez que a vigente Lei de Quebras brasileira, como já frisamos
anterionnente, data de 1945 e, desde então, o mundo evolUIU fortemente e a econorrua
mundial vem sofrendo bruscas e gigantescas transfonnações, exigindo uma corajosa
refonnulação de nossa lei falimentar.

Assim, estudiosos e dedicados nomes do direito falimentar, do
direito processual civil e penal, além do direito penal propriamente dito, puderam reforçar
de modo brilhante nossa preocupação de oferecer urna lei segura, atual, coerente, e,
sobretudo, dotada de juridicidade e constitucionalidade. Esses ilustres juristas, como Jorge
Lobo, Jorge Canto, Humberto Theodoro Júnior, Cláudio Alvarenga, Cézar Bitencourt e
João Teixeira Grande, nos enviaram suas colaborações por escrito, configurando prova
inconteste de que o Poder Legislativo Federal, por nosso intennédio, deve proceder à
refonnulação de nossas leis, buscando sempre auscultar a sociedade e os setores
diretamente ligados aos temas em debate.

. Evidentemente que recebemos algumas críticas ao texto ora
apresentado para aprecíação desta Comissão, mas ficamos tranqüilos e com a consciência
do dever cumprido por saber que a sociedade e o setor produtivo da economia nacional
estarão recebendo um texto lúcido e criterioso, fruto de muitas discussões e debates pelo
Brasil afora.

Em que pese tratar-se de matéria extremamente complexa, em
função de seus vários reflexos para a sociedade, tivemos sempre a preocupação maior de
evoluir nos conceitos sem esquecer das repercussões sociais. Aliás, há que se enfatizar em
primeiro lugar que buscamos corrigir uma imprecisão contida no texto do PL n° 4.376/93
que se refere à recuperação de empresas como uma fase pennitida já na decretação da
falência. Entendemos, de fonna absolutamente distinta, que estaríamos cometendo um
irreparável equivoco ao subestimannos urn preciosíssimo mecanismo que é a recuperação
de empresas. Isto porque não há como se pensar em recuperação de empresa que já esteja
sob o regime de falência decretada, seria algo extemporâneo e absurdo como se se quisesse
recuperar urn "paciente que já se encontra em estado terrninalna UTI de um hospital';.

Já é consenso em legislações de importantes países a noção de que
é a própria empresa que rege a atividade econômica, e sua preservação se constitui na idéia
básica, diante de um panorama de erise econômica. Tanto é assim que os autores mais
avançados na matéria, como os franceses, cuja Lei recente data de 1985 e já conta com
várias modificações, não falam mais nos tennos falência e concordata. 'A nova 'Versão da
Lei Francesa fala simplesmente em recuperação ou liquidação de empresas.

Devemos, trilhando os ensinamentos do professor Nelson Abrão,
superar as velhas noções. Alerta-nos o eminente jurista: " Na realidade, as noções de
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insolvência, de impontualidade, de inadimplemento, perfeitamente ajustadas no cenário
concursal de concepção prtvatística ( na relação devedor-credores) estão hoje superadas
pela "crise econômica da empresa". Já não se fala em insolvência, fala-se de situação de
crise econômica, conceito metajurídico e - o que é mais importante - sem possibilidade de

ser confundido com os que habitualmente urili::am as Leis Concursais. ,,1

Este é o primeiro grande paradigma que deveremos enfrentar, pois,
como também nos ensina Nelson Abrão: "falência e concordata são termos medievais e
precisamos elaborar uma nova lei que atenda às necessidades do Brasil do próximo
século".

Portanto, devemos nos esforçar, ao maxlmo, para entender o
conceito de recuperação de empresa, não apenas como mais uma inovação conceitual e,
sim, como uma brutal evolução na atual forma de tratamento do instituto falimentar, hoje
muito desprovido de credibilidade. Nesses dias se impetra uma concordata ou uma falência
com muita facilidade, observando-se um total abuso do instituto, pois quase 80% das
empresas que pedem concordata não se recuperam mais e caminham, fatalmente, para a
falência. Não se pode continuar a pratica de que muitos credores se utilizam, de fazer da
falência um mero meio de cobrança de seus créditos.

A principal conquista que teríamos neste novo conceito de
recuperação de empresa seria a verdadeira valorização da continuidade das atividades
produtivas, pois só seria elegível à recuperação aquela empresa que se mostrasse viável. O
jogo do "faz-de-conta" terminaria em definitivo, pois a empresa que não reunisse condições
para a recuperação estaria fadada á imediata liquidação, sem haver qualquer possibilidade
de lesar os interesses dos trabalhadores e credores, além de se arrastar num processo
moroso por anos e anos, emperrando a máquina judiciária.

Ainda na recuperação de empresas podemos criar um espaço para a
administração participativa, estimulando um real ambiente de parceria entre o empresário,
os trabalhadores e, mesmo, os demais credores. A figura de um pacto entre as partes
envolvidas com a tutela do Poder Judiciário e a participação do Ministério Público poderá
se configurar numa evidente inovação nas relações sócio-econômicas de nosso País. É
justamente esta visão que devemos buscar para a permanente evolução da relação "capital
trabalho" em nossa economia, em absoluta sintonia com a tendência mundial de valorizar a
perpetuação da empresa como mem para se alcançar o grande objetivo, que é a
multiplicação de oportunidades de trabalho e aumento da riqueza de suas populações

Feitas todas essas considerações iniciais, passaremos á apreciação
em bloco das 136 emendas de plenário, considerando que muitas delas foram apresentadas
pelo Dep. Jovair Arantes, tomando como base o texto do Substitutivo aprovado pela
Comissão Especial. Aliás, vale explicar que o Dep. Jovair Arantes é um dos companheiros
que vem acompanhando nosso trabalho desde 1995, quando iniciamos as audiências
públicas nesta Comissão Especial e tivemos a felicidade de receber o Professor Nelson
Abrão, de saudosa memória, que nos alertou para a necessidade de um total
redirecionamento de conceitos acerca dos institutos da falência e da concordata. Assim, por
feliz influência do memorável falencista, acolhemos a mudança até hoje presente em nossa
filosofia de trabalho, qual seja, a de inserir os novos conceitos da recuperação judicial da
empresa em crise e a sua liquidação judicial, este último como processo de fase terminal da
empresa que já se mostrou inviável econômica e financeiramente.

Portanto, é certo afirmar que acolhemos grande parte das idéias
apresentadas pelo Dep. Jovair Arantes, sendo que algumas terminologias e disposições
mereceram nossa necessária reanálise, bem como por parte dos juristas acima citados. A luz
da melhor técnica legislativa e da boa doutrina predominante, preferimos aprimorar
algumas das sugestões do nobre Parlamentar sem, contudo, tirar-lhes a essência e mérito
tão bem acolhidos no texto final da Subemenda Global.

lO Novo Direito Falimentar - Nelson Abrão - Editora RT - 1985 - pág. 30
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Isto posto, convém ainda destacar que a espinha dorsal do texto qúe
ora apresentamos não pode ser radicalmente alterada, sob pena de desfigurarmos o cerne
das mudanças tão discutidas, e prejudicarmos sensivelmente a nova concepção do direito
concursal que pretendemos oferecer ao Plenário desta Casa.

Com absoluta certeza, podemos antecipar que a comunidade
jurídica foi devidamente ouvida e participou de forma muito ativa na apresentação de
sugestões e criticas ao arcabouço da Subemenda. Queremos ainda render homenagem
especial aos ilustres advogados e juristas da Associação dos Advogados de São Paulo
(AASP), que, sob a organização e a liderança do Dr. Renato Mange, tiveram todo o
empenho e dedicação necessários ao estudo e á melhoria de vários aspectos desta complexa
proposição.

Ainda a propósito das percepções que colhemos nos diversos
debates e seminários junto á comunidade juridica do País, nos quais discutimos
profundamente o PL na 4.376/93, gostariamos de destacar também os comentàrios lúcidos e
precisos oferecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Secção São Paulo, por
intermédio de seu ilustre Conselheiro Dr. João Teixeira Grande, para quem pedimos vênia
com o fim de reproduzir suas observações e fazê-Ias constar deste parecer:

.. 1. O projelo desperta grande mleresse, realmente, pelas suas
Inovações revolucionárias em campo do Direilo lão relevanle para loda a economia do
país.

A começar pela nomenc/alUra. desaparecem as palavras
concordata e falência, para ceder lugar a outras que muito poderão dar a disculir aos
doutrinadores e comentaristas, pois, é um le.xto legal deslinado a lanla polêmica quanlO
Inovador em algumas queslões basilares do Direito Falimentar, ainda que muito do DL na
7.661 ~5 (alual Lei de FalênCias) esleja sendo preservado, com a reprodução de alguns
textos. Essa preservação de disposillvOS de uma lei para oulra, vale ressaltar, longe de
Significar um conlinuísmo conservador e anacrônico, tem a inleligência de manler
disposições imporlantíssimas e perenes da lei vigente, com grande beneficio para os novos
inStitutos que se avi:inham. (. ..) ..

Como preliminar, para melhor se entender a estruturação que
definimos para a Subemenda Global ás Emendas de Plenário ao Substitutivo do PL na
4.376/93, queremos fazer uso da atual concepção do Direito da Empresa em Crise
Econômica, que possui como pilares fundamentais de validade: I) a manutenção da
atividade empresarial; 2) o plano de reorganização da empresa; 3) as restrições ao
individualismo (diminuição da interferência dos credores); 4) crescimento da participação
jurisdicional e; por fim, a intervenção do administrador judicial

2

Tudo isto posto, vamos proceder aos destaques das principais
inovações contidas no texto da Subemenda Global, vis-a-vis o texto anterior do
Substitutivo, considerando também que foram mantidas as idéias originais da recuperação
das empresas em crise econôrnico-financeira e da liquidação judicial em substituição ao
atual estágio da falência, conforme já havia sido ratificado na versão anterior apreciada por
esta Comissão. Entretanto, algumas falhas relativas a prazos processuais foram superadas, e
faz-se presente também a utilização, em caráter subsidiário, do Código de Processo Civil,
bem como do Código de Processo Penal (no que tange aos crimes tipificados na lei), em
virtude da melhor técnica legislativa e da própria juridicidade inerente a esses códigos.

A Subemenda Global, que ora apresentamos, contém 10 capítulos,
subdivididos em várias seções, sendo que três capítulos foram absolutamente reconstruídos,
a saber: Do Procedimento Especial da Recuperação e Liquidação Judicial da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Capitulo VI), Do Procedimento Penal na
Liquidação Judicial (Capitulo VII) e Dos Crimes (Capítulo VIII). Cumpre-nos destacar
que o capítulo referente ás microempresas e empresas de pequeno porte foi elaborado a
partir de ricas sugestões oriundas do SEBRAE de São Paulo e de Goiás, considerando a
dimensão deste segmento e sua real importância para a economia nacional, onde representa
mais de 80% das empresas que movimentam a indústria e o comércio.

2 :'A. disciplina da reorganização da empresa em crise econômica no projeto de lei concursal" _ Frederico
Smuonato.
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Com relação aos Capítulos que disciplinam o procedimento penal
na .liquidação judicial e os crimes cometidos pelo devedor nessa fase de liquidação,
contamos com a preciosa cooperação do Desembargador paulista Sérgio Pitombo, do ilustre

. Professor de Direito Penal da USP, Dr. Antônio Sérgio Pitombo,e do eminente Professor e
PhD em Direito Penal, Dr. Cézar Bittencourt, que emprestaram seus notórios
conhecimentos ao enriquecimento do projeto em matéria tão especial e tã~ técnica.

Preliminarmente, gostaríamos de tecer alguns breves comentários
quanto à manutenção dos textos referentes aos arts. 1° e 2° da Subemenda, considerando
que ambos foram objetos de emendas de Plenàrio, que, por sua vez, tinham a finalidade de
alterar substancialmente o entendimento anterior desta Comissão Especial e do próprio
Relator.

Assim, ratificamos que, com relação ao art. 1°, continuarão sujeitas
à recuperação e à liquidação judicial todas as sociedades comerciais - ainda que sejam
sociedades civis de fins econômicos - , as sociedades cooperativas,. as sociedades de
economia mista e as pessoas físicas que exercam atividades econômicas em nome próprio,
de forma organizada e com o "animus lucrandi" (que é a intenção de lucrar). Porém, o~
agricultores que exploram propriedades rurais apenas para fins de subsistência de suas
famílias ficam excluídos das determinações legais ora propostas.

Com referência ao caput do art. 2° da Subemenda, decidimos
manter uma regra de caráter transitório, na qual buscamos transferir para uma lei especial a
tarefa de regular a recuperação e a liquidação judicial de empresas públicas e das
instituições financeiras públicas e privadas, cooperativas 'de crédito, sociedades
seguradoras,.de capitalização. e dos consórcios, por entendermos que o próprio art. 192 da
Constituição Federal assim impõe, além da especificidade que caracteriza estes setores tão
complexos da economia brasileira.

. Entretanto, para evitar-se o "vacatio legis", acolhemos
parCialmente a emenda de Plenàrio apresentado pelo Dep. Jair Meneguelli, disciplinando
que estas empresas ficarão sujeitas à liquidação judicial nos termos em que propomos até a
publicação das respectivas leis complementares, cujo envio ao Congresso Nacional, na
forma do art. 220 da Subemenda, ficarà a cargo do Poder Executivo e deverá ocorrer no
prazo de 180 dias da publicação da lei. Também para manter a coerência com a tendência
que esta Casa demonstrou recentemente ao aprovar o PLP nO 10/99, decidimos excluir da
liquidação judicial (art. 2°, § 2°, da Subemenda) as empresas de previdência privada e as
operadoras de planos de saúde, submetendo-as ainda ao regime de liquidação extrajudicial.

A visão que temos sobre a importância do estágio da recuperação
ou reorganização da empresa mostra-se sempre presente na filosofia que implantamos na
Subemenda e é coerente com renomadas posições da moderna doutrina, como a que
destacamos a seguir:

"A falência ou, em geral, os procedimentos
concursais não podem contemplar-se simplesmente da ótica privatLvtica da
necessidade de facilitar aos credores um meio processual para a satisfação
de seus créditos. Nos concursos de nosso tempo palpitam e se enfrentam
interesses de tanta ou maior significação que os particulares dos credores,
tais como os interessllr gerais do tráfico mercantil, os da manutenção de
um certo nível ou volume de atividades em setores chave da economia, ()u os
de defesa do trabalho ou do emprego, que rec/ama na situação atual, como
adverte Weber, uma atenção preferente: "Nesse caminho. a solução que
parece ir-se impondo com força crescente dentro do pensamento [undico
contemporâneo é a da substituição da finalidade liquidatária do
pgtrim8nio do devedor comum. caraeteristica da velha (alincia. pelo
objetivo de corrigir ou sanar a crise, dificuldades ou desarranjos
econômicos colocados no seio .dos órgãos ou unidades produtivas'~3

Com. efeito, paralelamente à concretização dos objetivos e
aspirações de seus proPrietários, a empresa moderna reflete um interesse social maior,
pois que ela é agente do desenvolvimento e da estabilidade econômica. Por isso é que
convém ao Estado sua sobrevivência e prosperidade, se não por interesse imediato, no

3Angelo 10sé Rojo Femández-Rio, in La Reforma dei Derecho de Quebra, p. 202
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mínimo pela sua responsabilidade quanto à proteçio do interesse coletivo, representado
pelas oportunidades de trabalho, distribuição da riqueza, estabilidade econômica e
garantia do adequado fluxo econômico-financeiro, consubstanciado nas inter-relações
entre produtores, intermediários, financiadores e consumidores.

Em excelente monografia4
, em que analisa a reorganização da

empresa em crise, o ilustre Professor de Direito Comercial, Or. Frederico Simionato,
também corrobora essa nova percepção:

É evidente que a importância que a empresa possui para a
economia da sociedade, sendo a grande geradora de empregos e rique=a,. tanto que sua
administração não repercute somente sobre os seus sócios, mas, muito pelo contrário,
incide na generalidade dos segmentos que a circundam. ..

"Com o surgimento de uma nova perspectiva sobre a importância
da atividade empresarial para toda a coletividade, representando uma verdadeira
instituição, foram alçadas novas tendências conceituais para que a falência fosse deixada
apenas para os casos em que o comprometimento financeiro da empresa atingisse
patamares que impossibilitassem o seu salvamento, e por conseguinte, sua manutenção
como ente produtivo.

Convencidos dessa função social e de que eventuais crises que
ameacem a sobrevivência da empresa não se resolverão simplesmente pelo equacionamento
dos direitos dos credores, porque os problemas daí decorrentes se refletem no campo
econômico e social, enfatizamos na presente Subemenda Global a recuperação judicial da
empresa, como um instituto autônomo e independente da liquidação judicial.

A recuperação judicial deve ocorrer, não porque foi decretada a
liquidação, mas, exatamente, para evitá-la. Assim insistimos, a prevalecer a legislação
atual, ou se acolhido o que está proposto no PL nO 4.376/93, a recuperação seria
praticamente inócua, ineficaz e ineHeiente, como tem se verificado majoritariamente no
processos de concordata.

Contudo, não se pretende, com o processo de recuperação proposto,
o mero alongamento da divida, mas, principalmente e sobretudo, atacar e superar as causas
gerenciais que provocaram o endividamento gravoso.

Nesse sentido, o capítulo das "Disposições Comuns à
Recuperação e à Liquidação Judicial" mantém os créditos excludentes diante da
incidência da recuperação ou da liquidação, quais sejam: as obrigações a título gratui~o; as
despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação ou na liquidação judicial,
ressalvadas as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor; as condenações
judiciais, penas pecuniárias e multas, quando decorrentes de ilícito contratual ou de
infração das leis penais e administrativas, incluindo as multas fiscais; os honorários
advocatícios, ressalvados aqueles relativos às ações e execuções em que a massa tenha
oferecido contestação ou impugnação e tenha sido vencida.

Em seguida, há a disposição legal de que a decretação da liqllidação
judicial ou o deferimento do processamento da· recuperação determina o vencimento
antecipado das dívidas e suspende o curso da prescrição de todas as ações e execuções dos
credores contra o devedor. Tal regra já existe na lei atual e sua manutenção vem
complementar os pressupostos processuais para a continuidade do processo de recuperação
ou de liquidação do devedor.

Todavia, é importante se ter em mente que o plano reorganizatório,
previsto na Subemenda, é composto por duas partes distintas: a primeira, consiste na
apresentação das medidas de reorganização econômica e financeira da gestão empresarial; a
s~da, corresponde ã apuração do passivo, e seu pagamento.

. No tocante ã seção que dispõe sobre a "Classificação dos
Créditos", destacamos os artigos 9° e lO, transcritos abaixo, para demonstrar a importância
que têm como pilares para o êxito do procedimento de recuperação ou liquidação judiciais:

• A disciplina da reorganização da empresa em crise econômica no projeto de lei concursal _ Frederico
Smuonalo. .
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"Art. 9° Os créditos derivados das relações de trabalho. as
contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS) até o montante de
20.000 UFIR (vinte mil unidades (iscais de referência) por empregado têm preferência
sobre os demais credores na fàse de recuperação judicial.

Parágrafà único. Os créditos trabalhistas'e as contribuições para o
FGTS em sua inteire=a têm preferência sobre os demais credores na fase da liquidação
iudicial, exceto na hipótese de constituição de sociedade cooperativa formada por
empregados da própria empresa. conforme previsto no art. 152 desta lei, quando aplicar
se-á o disposto no caput deste art igo.

"Art. la. As despesas com o procedimento da recuperação ou da
liquidacão iudicial serão consideradas extraconcursais e pagas dentro dos limites das
disponibilidades da massa liquidanda.

§ I" Consideram-se despesas extraconcursais no procedimento da
recuperacão ou da liquidação judicial. dentre outras:

I - as custas judiciais relativas às ações e execuções em que a
massa tenha oferecido contestação ou impugnação e tenha sido vencida;

II - as remunerações devidas ao administrador ,udicial e ao
administrador-gestor, quando for o caso. bem como a·seus auxiliares;

III - os impostos e contribuições públicas incidentes na fase de
reçuoeraçíJo ou liquidação iudicial;

IV - as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados
no âmbito da recuperação ou da liquidação judicial, observado o disposto no art. 52, § 2",
desta lei.

§ 2" As despesas inerentes à recuperação Judicial somente serão
pagas pelo devedor na medida em que se vencerem"

"Vale aqui destacar que o novo instituto abranl!erá todos os
credores da empresa, inclusive os privilet:iados, nestes incluídos os tributos, (. ..). O plano
de recuperação apontará meios e forma de pagamento dos débitos trabalhistas. dos
tributos. dos fornecedores, dos bancos, dos demais eventualmente existentes, com que se
trarão ao conhecimento e competência do Jui= todos os débitos e problemas financeiros
que a empresa tiver. ,,5

Assim, durante a fase da recuperação judicial, foi mantida a
prevalência dos créditos trabalhistas e das contribuições para o FGTS até o valor de 20.000
UFIR. Esta alteração em relação a prevalência absoluta do totalidade dos créditos
trabalhistas, confonne constava do Substitutivo, foi resultado de uma discussão com
diversos setores representativos dos trabalhadores, uma vez que todos entenderam ser
necessário haver uma colaboração também dos credores trabalhistas, no sentido de
viabilizar a recuperação da empresa, Por outro lado, como não poderia ser diferente, os
eventuais saldos remanescentes que excederem a quantia de 20.000 UFIR serão incluídos
na categoria de "credores quirografários" e não serão renunciados por seus titulares, mas
deverão ser renegociados e pagos futuramente, obedecida a classificação de credores, na
medida em que a empresa retome á sua nonnalidade.

Com relação às microempresas e empresas de pequeno porte
entendemos ser melhor fixar dois parâmetros para a preferência dos créditos trabalhistas,
quais sejam: o limite de 30% do atiVf!'circulante da empresa em recuperação, e o valor de
10.000 UFIR por cada empregado, estabelecendo ainda que o juiz definirá as condições de
rateio, caso o saldo seja insuficiente para contemplar os empregados diante da nova regra.

Já na fase de liquidação judicial, os créditos trabalhistas serão
mantidos em sua inteireza, e, assim, terão total preferência sobre-os demais credores, não se
cogitando de qualquer mudança de parâmetro nos seus valores, a exemplo do que foi feito

, rnmenulrios do Dr João Teixeira Grande, no Processo D-4357/99 da Ordem dos Advogados de Sào Paulo-
" .• 1..1(\
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na fase da ieéuperação judicial. Entretanto, no parágrafo único do art. 9° foi aberta uma
ressalva, mesmo na fase da liquidação judicial, para quando ocorrer a hipótese de
constituição de sociedade cooperativa formada por empregados da própria. ernpre~,
conforme previsto no 8rt. 152. Neste caso, os empregados da empresa em hqmdaçao
também sujeitar-se-ão ao limite de 20.000 UFJR definido no caput daquele artigo. O
entendimento neste caso é de que a empresa deverá continuar suas alividades, c a
temporária "renúncia" de créditos trabalhistas acima do limite previsto será de grand: aju1::1

para fortalecer o caixa da empresa, e dar-lhe mais fõlego para regularizar todo o passivo
trabalhista mais adiante.

Com relação às despesas extraconcursais ficou determinado
também que elas deverão ser pagas dentro dos limites da massa liquidanda. Entretanto, os
honorários advocatícios foram, acertadamente, excluídos do rol das dC3pesas
extraconcursais. As obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados dW'ante a
recuperação ou liquidação judiciais continuam merecendo a classificação de despesas
extraconcursais, uma vez que isto se faz rigorosamente necessário á proteção e á segcrança
dos credores que, por sua vez, terão verdadeiro estímulo para firmar novos compromissos e
refinanciar a empresa em crise, perseguindo, desta forma, os reais objetivos da recuperação
judicial, quando a empresa terá uma autêntica oportunidade de escapar de uma indesejável
liquidação de seus ativos.

Desta forma, os novos créditos que forem oferecidos ao devedor
durante a fase de recuperação judicial, na ocorrência de uma eventual convolação para uma
liquidação judicial, não serão sequer submetidos ao rateio do concurso de credores. Com
este procedimento esperamos, de fato, estimular que os credores continuem "apostando" na
recuperação da empresa, possibilitando novos aportes de recursos e/ou mercadorias, que,
por sua vez, irão proporcionar a efetiva continuidade do processo produtivo.

O processo de recuperação judicial, disposto no Capítulo III da
Subemenda, é destinado a sanear a situação de crise econômico-financeira do devedor,
salvaguardando sempre a manutenção da fonte produtora, do emprego de seus
trabalhadores e os interesses dos credores, e viabilizando, dessa forma, a realização da
função social da empresa.

Assim, sob esta premissa, acreditamos que o processo de
recuperação judicial que propomos trará a verdadeira inovação ao direito concursal
brasileiro, permitindo a manutenQilo de empresas ainda viáveis e, principalmente,
preservando os postos de trabalho e garantindo o nível de emprego mesmo em situações
difíceis.

O 'empresário em crise momentânea poderá escolher, entre as várias
opções previstas no art. 42 da Subemenda, aquela que melhor se adequará á solução de seus
problemas financeiros, quando poderá adotar desde uma simples dilação de prazo a outras
alternativas previstas, como, por exemplo, arrendamento de sua empresa, dação em
pagamento, constituição de sociedade de credores ou até uma emissão de debêntures.

No tocante à recuperação judicial, ainda se faz necessário dizer que
não haverá a fixação de um prazo para seu cumprimento, como atualmente existe em
relação á concordata. Entendemos que como estamos vivendo num ambiente
macroeconômico de estabilidade, não há necessidade de se estipular na lei uma limitação de
prazo para a recuperação da empresa em crise. Ora, se o principal objetivo almejado é o de
se perseguir a reorganização da empresa, nada mais coerente do que deixar ao devedor,
ouvido os seus credores, a alternativa de propor em seu plano de recuperação períodos mais
curtos ou mais longos, dependendo de cada caso concreto.

Certamente, a não fixação de um prazo legal, associado às
alternativas propostas, permitirão novas oportunidades, mediante a injeção de recursos e
tecnologias, ou processos de fusões e incorporações, sempre visando a preservação dos
aspectos positivos da empresa em novos cenários e perspectivas.

O novo procedimento terá sempre a fiscalização e a chancela do
Poder Judiciário, garantindo muita transparência aos credores e à sociedade em geral, de
forma que a supervisão judicial contribuirá definitivamente para a certeza de um pacto
honesto e absolutamente claro entre todas as partes envolvidas.
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Cabe ainda frisar que a recuperação judicial, conforme consta do
art. 40 da Subemenda, abrangerá todos os credores da empresa em crise, inclusive os
privilegiados (nestes incluídos os créditos tributários) que poderão continuar a operar com a
empresa e firmar novos contratos, já que estarão protegidos pelo dispositivo que lhes
concede preferência absoluta (na condição de "despesas extraconcursais"), no caso de uma
eventual evolução do quadro de crise temporária para uma liquidação judicial.

Ainda na fase de recuperação judicial, inserimos uma novidade que
é a figura do Comitê de Recuperação. Depois de muitas discussões sobre a viabilidade e
necessidade ou não dessa comissão de credores para acompanhar o processo de recuperação
da empresa, entendemos que sua previsão no texto legal poderá ser de grande valia para o
êxito da recuperação de empresas de médio e grande porte.

Assim, a instalação do comitê não é fatal e dependerá
exclusivamente da decisão judicial que, por sua vez, levará em conta o grau de
complexidade da recuperação em questão e o porte econômico-financeiro da empresa
envolvida. Todavia, o comitê será ct9IIlposto pelo administrador judicial (representante do
Juiz) e de mais três representantes dos credores, sendo um dos empregados, um da classe de
credores quirografários e outro da classe dos "privilegiados". Nos termos propostos,
admitimos idéia da co-gestão, quando os membros do comitê exercerão, junto ao
administrador judicial, a fiscalização da gestão do empresário em recuperação, além de
elaborarem um laudo técnico, no qual constará um diagnóstico da situação econômico
financeira da empresa, incluindo detalhes de natureza contábil e administrativa dos
negócios.

O Capítulo V da Subemenda trata da fase mais delicada do
procedimento concursal, que atualmente é bem conhecida e estigmatizada entre nós. como a
fase da falência da empresa. Na verdade, como já explicamos na introdução de nosso voto~

preferimos neste novo texto abolir a figura da falência, enveredando pelo caminho da
liquidação judicial como fomia de abreviar a inviabilidade econômico-financeira da
empresa, após esgotadas todas as suas chances de sobreviver com o recurso da recuperação
judicial já explicado.

Nesta proposição da liquidação judicial como alternativa ao atual
pedido de falência, procuramos, também, inovar, na medida em que passamos a coibir o
pedido de quebra da empresa como meio de cobrança judicial. É sabido que, na concepção
legal vigente sobre a falência, vários pedidos de quebra são formulados única e
exclusivamente com o fim de exercer um meio coercitivo de cobrança contra a empresa,
banalizando sobremaneira a utilização do instituto, além de sobrecarregar, de formá
absolutamente indevida, as Varas de Falência e Concordata por todo Brasil.

Assim, Nelson Abrão, em sua obra intitulada "A Continuação do
Negócio na Falência',ó, já nos sinalizava um novo rumo no instituto da quebra:

"Desdé o momento em que a concordata concluída entre o devedor
e seus credores permitiu pôr fim à falência, ficou evidente que este procedimento não é
exclusivamente um processd de liquidação forçada de empresas e que ele pode tender
também para seu saneamei-zto e, em seguida, à sua permanência. Esta permanência, em
uma economia de grandes empresas, tomando geralmente aforma de sociedades, interessa
aos assalariados; aos sócios, especialmente aos acionistas, que não cometeram outra
imprudência senão a de haverem deixado dirigentes incapa=es ou desonestos tomar e
exercer o poder ".

Ne~te sentido, nossa proposta (vide arts. 77 e seguintes da
Subernenda) é de estabelecer verdadeiros entraves para aqueles que desejarem utilizar o
pedido de liquidação judicial como meio de cobrança. Desta forma, o pedido nunca poderá
ser inferior a 10.000 UFIR (5.000 UFIR para o caso das microempresas e empresas de
pequeno porte), além de estar representado por um ou mais titulos devidamente protestados
e acompanhados de certidão de protesto de dois ou mais títulos de credores distintos tirados
no periodo de 90 dias anteriores á data do pedido.

6 A Continuaçiio o Negócio na Falência - Nelson Abrão - Ed. LEUD - 2' edição - pág. 57.
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AcreditamoHjue, com essas exigências, o pedido de quebra deixará .
de ser usado como meio indevido de cobrança, evitando que muitas bancarrotas
desnecessárias ocorram, além de preservar o importante papel do Poder Judiciário. Nossa
proposta prevê ainda (vide art. 99) a aplicação de pena a quem por dolo requerer a
liquidação judicial de outrem, resultando no dever de indenizá-lo, apurando-se as perdas e
danos em liquidação de sentença.

Outro aspecto importante que introduzimos na nova concepção de
liquidação judicial refere-se á venda antecipada de bens. Na forma que estamos propondo, a
venda dos bens será realizada de acordo com uma ordem de preferência, a saber: alienação
do estabelecimento em bloco; alienação de suas filiais ou unidades produtivas
isoladamente; alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do
devedor, caso tenha cessado a exploração do seu negócio, ou de todos eles e; por fim, a
alienação parcelada ou individual dos bens.

Diferentemente do que ocorre atualmente, a venda antecipada surge
como medida salutar pois evitará que os bens se deteriorem ou se desvalorizem ao longo do
tempo, e possibilitará a diminuição de possíveis desmandos, manipulações e desvios que
ocorrem na fase de arrecadação da falência nos termos da lei vigente. Como exemplo,
podemos afirmar que a venda antecipada será sempre aconselhável quando se tratar de
produtos perecíveis destinados ao consumidor final ou cujos modelos são sazonais e
evoluem com freqüência, como no caso de roupas, automóveis, eletrodomésticos, máquinas
diversas e tantos outros.

Os bens arrecadados no início da liquidação judicial também
poderão ser dados em pagamento (vide arts. 88 e 89), observada a ordem de preferência dos
credores, após a respectiva avaliação. No tocante á realização do ativo da empresa sob
liquidação, o texto prevê que a venda dos bens será realizada de acordo com uma ordem de
preferência, onde teremos: primeiramente, a alienação do estabelecimento em bloco; em
seguida, a alienação de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente; a alienação em
bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor, caso tenha cessado
a exploração do seu negócio, ou de todos eles; por fim, a alienação parcelada ou individuai
dos bens. Entretanto, se convier á realização do ativo, ou em razão de oportunidade, o juiz
poderá determinar que seja adotada mais de uma forma de alienação dentre aquelas acima
citadas.

Por intermédio de emenda de Plenário apresentada pelo Dep. Jair
Meneguelli, acolhemos a boa sugestão de permitir (vide art. 152) que os próprios
empregados da empresa sob liquidação judicial possam constituir uma sociedade
cooperativa e propor uma diferente forma de realização do ativo, quando poderão,
inclusive, arrendar o patrimônio da empresa e viabilizar a continuação de suas atividades
sob a gestão dessa cooperativa de trabalhadores. Conforme nos foi explicado pelo ilustre
Deputado, essa experiência já vem se desenvolvendo com sucesso em algumas empresas
que estão em processo falimentar na região do ABC na grande São Paulo e seus resultados
têm sido os mais positivos. -

Além disso, para dar coerência e força á proposta acima explicada,
o texto permite (art. 152, § único) que, em caso de constituição de sociedade cooperativa
formada com trnbalhadores da própria empresa sob liquidação, estes possam levantar seus
saldos da contas de FGTS com a finalidade de integralizar as cotas para formação da
cooperativa.

Queremos dedicar alguns importantes comentários para o Capítulo
VI da Subemenda, que trata de setor muito especial de nossa economia constituído pelas
microempresas e empresas de pequeno porte. Diferente do texto anterior contido no
Substitutivo aprovado em 1996 por esta Comissão Especial, preferimos avançar e
aperfeiçoar os dispositivos que visam a disciplinar a recuperação e a liquidação judiciais
das empresas inseridas nesse segmento, em respeito às suas peculiaridades e especiais
caracteristicas.

Recentemente, mais precisamente no último dia 5 de outubro o
Brasil foi agraciado coma notícia da sanção presidencial da Lei nO 9.841, que nos troux~ o

. novo e moderno estatuto das microempresas e empresas de pequeno porte. Nada mais feliz,
portanto, que, sob a égide do novo estatuto das microempresas e empresas de pequeno

Sexta-feira 3 00503



00504 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

porte, incorporássemos esses novos conceitos e parâmetros ao texto legal que irá tratar
também da recuperação e da liquidação judicial dessas empresas.

Desta forma, iniciamos o referido Capítulo definindo que os
parâmetros contidos na Lei n° 9.841199 serão aplicados integralmente junto ás regras que
irão nortear a recuperação e a liquidação judiciais das .microempresas e empresas de
pequeno porte.

Uma regra fundamental foi definida para se evitar o risco de uma
avalanche de pedidos de quebra dessas empresas. Portanto, foi fixado que, para se requerer
a liquidação judicial de uma microempresa ou empresa de pequeno· porte, deverá o credor
instruir o seu pedido com um ou mais títulos executivos devidamente protestados,
acompanhado de certidão de protesto de dois ou mais credores distintos, tirados contra o
devedor no período de 90 (noventa) dias, anteriores á data do pedido.

Ainda mais, esses títulos protestados, de forma individual ou
somados, deverão corresponder ao valor de 5.000 UFIR, incorporando-se ao valor
originário da respectiva obrigação exigida no pedido do credor.

Como já antecipamos, no tocante ás dívidas trabalhistas terão
preferência na fase de recuperação judicial, não podendo, entretanto, no caso das
microempresas e empresas de pequeno porte, comprometer mais do que 30% (trinta por
cento) do ativo circulante da empresa e seu pagamento estará limitado a 10.000 UFIR por
empregado, devendo eventual saldo remanescente ser pago ao longo do processo de
recuperação da empresa.

Diferente das demais empresas, na recuperação judicial das
microempresas e empresas de pequeno porte preferimos definir prazos e condições de
pagamento, mantendo a linha do que é determinado atualmente para a concordata
preventiva. Assim, no art. 177 da Suhemenda, fica estipulado que os valores dos débitos
existentes no procedimento de recuperação poderão ser pagos da seguinte maneira:

I - à vista, com desconto de 40% (quarenta por cento) sobre o valor
original, em relação a todas as classes de credores;

11 - em 12 (doze) meses, com desconto de 20% (vinte por cento)
sobre o valor original;

III - em 24 (vinte e quatro) meses, hipótese em que o valor
original deverá ser integralmente pago.

Por outro lado, considerando o porte das microempresas e empresas
de pequeno porte, não permitimos a constituição de Comitê de Recuperação para este
procedimento especial.

Também ficou estabelecido que nenhuma liquidação judicial de
microempresa e empresa de pequeno porte perdurará por prazo superior a 4 (quatro) anos.

Por fim, queremos comentar as importantes mudanças processadas
nos capítulos referentes ao procedimento penal na liquidação judicial e aos crimes
propriamente ditos.

As modificações inseridas aos Capítulos VII e VIII da Subemenda
foram sugeridas pelo Dr. Cezar Bitencourt, que objetivou oferecer uma melhor
configuração terminológica aos tipos penais propostos, além de definir que a existência da
sentença de liquidação judicial é "conditio sine qUQ non" para a propositura da ação penal.

I De outro modo, as pequenas reduções nas sanções previstas
justificam-se pelas tendências político-criminais modernas que apontam para a necessária
diminuição da pena privativa de liberdade e, quando possivel, a sua substituição por outras,
alternativas. Ademais, as modificações nesse sentido pretendem ajustar-se melhor aos
princípios da proporcionalidade e do bem jurídico tutelado.

Tudo isto posto, cabe-nos, ainda, dizer que procuramos, ao longo
da Subemenda Global ao Substitutivo, atender aos mais diversos segmentos
economicamente produtivos da sociedade, os quais têm interesse na manutenção do
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emprego e no desenvolvimento da atividade produtiva, tanto na indústria quanto no
comércio. Desta forma, toma-se inequívoca a preocupação de atender os legítimos anseios
da sociedade, bem como de preparar o Brasil para os enormes desafios que lhes serão
impostos pelas adversidades inerentes à competitividade entre as nações que, de um lado,
pressionam a redução do emprego•...e, de outra forma, contribuem para a diminuição do
número de empresas, cada vez mais tragadas pelo redemoinho da globalização desses
mercados internacionais.

Consideramos, portanto, o nosso voto, ressaltando que a
Subemenda Global ás Emendas de Plenàrio ao Substitutivo do PL n° 4.376/93 resulta da
incorporação de várias emendas e sugestões apresentadas. Conforme destacado nos quadros
constantes dos Anexos I e lI, foram incorporadas em caráter total, as seguintes emendas
apresentadas em plenário: 1,2,5, 7, 11, 13, 14, 16, 34, 41, 45, 46, 52, 63, 91, 92, 95, 97,
108,120,121 e 129: e em caráter parcial, as emendas nOs: 6,17,31,35,42,82 a 84,88,
89,93,96,98 a 103, 105, 109 a 111, 113, 115, 119, 122, 124, 125, 128, 131, 134 e 136.

Finalmente, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, boa
técnica legislativa e redação da Subemenda Global e de todas as emendas de plenário
apresentadas. Quanto ao mérito, votamos pela aprovação da Subemenda Global e das
emendas de plenàrio incorporadas. na forma acima mencionada, e, por conseqüência,

rejeitamos as emendas de plenário de nas. 3,4,8,9, 10, 12, 15, 18 a 30, 32, 33, 36 a 40,
43,44,47 a 51, 53 a 62, 64 a 81, 85 a 87, 90, 94, 104, 106, 107, 112, 114, 116 a 118, 123,
126, 127, 130, 132, 133 e 135.
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Deputado OSVALDO BIOLCHI
Relator

ANEXO I

EMENDAS DE PLENÁRIO DE N°S I A 82, APRESENTADAS EM 1997, AO SUBSTITUTIVO APROVADO PELA
COMISSÃO ESPECIAL OUE APRECIA O PROJETO DE LEI N° 4.376-A, DE 1993.

IORDEM TEOR OBJETIVO DA EMENDA AUTOR- PARECER DO
NÚMERICA DEPUTADO RELATOR
ETIPO DE
EMENDA

I - Modificativa Modifica o art. 10, Modifica a expressA0 ·propriedade T/lralll/lifamiliar" por 'j)f'(,priedade ruml Nelson Marche7-e1li Incorporada totalmente
par. único, J. IParafins de slIbsislê/lciafamiliar"

2 - Aditiva Acrescenta inc. XI e Acrescentar a equalização dos encargos financeiros relativos às divid8s Nelson Marchezelli Incorporada totalmente
XII ao art. 57 contraidas pelo setor nll'~ na forma da Lei nO 9.138195

13 - Aditiva Acrescenta § 2' ao Acrescentar parágrafo que prevê a hipótese de pedido de liquidação requerido Philemon Rodrlsues Rejeitada
art. 77 por menos de 3 credores, exigindo menor quantidade de títulos protestados

para instruir o pedido

~ - Substitutiva Substitui o art. 2' Submeter a esta lei as empresas públicas e sociedades de economia mista que Paes I..ndlm Rejeitada
tenham por finalidade a exploração de atividade econômica de cunho mercantil

5 - Substitutiva Substitui o art. 8', IJI Eliminar a expressão final do inc. IJI do art. 8' que determina o caráter Pais Landim Incorporada totalmente
moratório às penas pecuniárias, multas contratuais e fiscais.

I - Substituliva Subslitui o art. 15,lV Eliminar a expressão final do inc. IVdo art. 15, quando dizia "lratal/do-.f<! ele Paes Landim Incorporada parcíalmente
dívida cOl/tralda antes do termo legal"

7 - Supressiva Suprime o art. 15, Suprimir o inc. VII do art. 15 que pretendia tornar ineficaz todo ato que, por Paes Landim Incorporada totalmente
VII ação ou omissão, tivesse nexo causal com o estado de crise da empresa

S - Supressiva Suprime expressão Suprimir a palavra "comum" após a expressão ';"ocedime/lIO" Paes Landim Rejeitada
do art. 16

19 -Substitutiva Substitui o art. 18, § Altera o entendimento do § }' do art. 18, quando visa impedir que o bem seja Paes Landim Rejeitada
10 negociado, ou que sejam rateados os valores recebidos por força da revogação

do ato até o trânsito em julgado da sentença
10 - Substitutiva Substitui o art. 26 Substituir a base para fixação das remunerações do membros do Comitê e do Paes Landim Rejeitada

administrador judicial.
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11 - Supressiva Suprime o inciso V Suprimir os honorários do advogado dentre os itens que seriam enquadrados Paes Landim Incorporada totalmente
do par único do como encargos e dividas do devedor
art.39

12 - Substitutiva Substitui o art 59, Detenninar novo prazo de 2 anos para cumprimento do plano de solução do Paes Landim Rejeitada
VIII passivo da empresa em crise

13· Substitutiva Substitui o ca!,lIt do Alterar o entendimento anterior da situação efetiva de insolvência, manlend,r o Paes Landim Incorporada totalmente
art. 74 critério da impontualidade

14 - Substitutiva Substitui a atual Alterar a relacjjo das instituições bancárias que receberiam os depósitos na Benito Gama Incorporada totalmente
redação do art. 124 liquidação, evitando privilégios para a Caixa Econômica Federal

15 ·Modificativa Modifica expressão Modificar a expressão "das jJe,twosjuridic.:as" por "das empre.ms" Adroaldo Streck Rejeitada
no art. }'

16 - Aditiva Acrescenta par. único Precisar a definição do termo legal da recuperação ou da liquidação judicial.do Hugo Rodrigues da Incorporada totalmente
ao art. 15 devedor Cunha

17 • Substitutiva Substitui o ~ I' do Detenninar critérios de impedimentos mais justos e inequivocos com relação à Hugo R da Cunha Incorporada parcialmente
art. 23 nomeação dos membros do Comitê e do administrador judicial

18 - Aditiva Acrescenta inc 111 do Determinar a fixação do termo legal da recuperação, corrigindo lacuna que lIugo R da Cunha Rejeitada
art. 60 havia neste sentido

19 - Aditiva Acrescenta § I' ao Eliminar a hipótese de criação do Comitê para as empresas que apresentem Adroaldo Streck Rejeitada
art60 passivo inferior a 24.000 UFIR

20 - Supressiva Suprime o inc. 11 do Suprimir a expressão "allleriores." do inc. 11 do par. único do art 65 Valdomiro Meger Rejeitada
par. único do art. 65

21 -Modificativa Modifica a parte final Corrigir imperfeição do texto atual do Substitutivo porque não compete ao Valdomiro Meger Rejeitada
do art. 65 perito apontar irregularidades ou ilicitos civil ou penal cometidos pelo devedor

~2 - Aditiva Acrescenta indU ao Há incongruência do artigo alterado com o objeto da emenda Valdomiro Meger Rejcitada
par. tinico do art. 65

23 - Substitutiva Substitui o inc III do Definir a fixação do termo legal da recuperação lIugo R. da Cunha Rejeitada
art. 79 &---

24 - Aditiva Acrescenta par. ún Propor a dispensa de n()n",ação de Comitê quando o passivo do devedor ror Adroaldo Streck Rejeitada
ao art. 79 inferior a 24.000 UFIR

25 - Substitutiva Substitui o art 143 Redefinir os tipos penais cometidos antes ou depois da decretação da Jarbas Lima Rejeitada
recuperação ou da liquidação judicial

26 - SubslillJtiva Subslilui o art 144 Redetinir os lipos penais cometidos ames ou depois da decrelação da Jarbas Lima Rejeilada
recuperação ou da liquidação judicial

27 - Substitutiva Substitui o an. 145 Redefinir os agentes que praticam crime relacionado com a decretação da Jarbas Lima Rejeitada
recuperação ou da liquidação judicial

28 - Substitutiva Substitui o art. 146 Redefinir os agentes que praticam crime relacionado com a decretação da Jarbas Lima Rejeitada
recuperação ou da liquidação judicial

29 - Substitutiva Substitui o art. 147 Redetinir os agentes que praticam crime relacionado com a decretação da Jarbas Lima Rejeitada
recuperação ou da liquidação judicial .

30 - Substitutiva Substitui o art. 148 Dar maior clareza ao tipo penal, evitando interpretações confusas Jarbas Lima Rejeitada

J I - Substitutiva Substitui o art 149 Adotar subsidiariamente a legislação penal para os crimes cometidos nas fases Jarbas Lima Incmporada parcialmente
de recuperação ou liquidação judicial

32 - ,ubstituliva Substitui o an 150 Punir os agentes do crime, independente da situação de insolvência da pessoa Jarbas Lima Rejeitada

,..--
jurídica

~J - ~ ',fitutiva Substitui o an 153 Redefinir a prescrição extintiva da punibilidade do crime Jarbas Lima Rejeitada

~4 - Substitutiva Substitui o art 154 Aplicar subsidiariamente as legislações penal e processual penal Jarbas Lima Incorporada lotaimente

35 - Subslitutiva Substitui o an ISS Garantir o processo e julgamento do agente de crime mesmo que a Jarbas Lima Incorporada parcialmente
recuperação seja deferida

~6 - Substitutiva Substitui o art 170 Permitir que o juiz da recuperação ou liquidação seja inteirado de tudo que Jarbas Lima Rejcitada
ocorrer no processo penal

137 • Substitutiva Substitui o an \51 Equiparar os diretores e gerentes da cmpr.esa ao devedor para efeitos de Jarbas Lima Rejeitada
apenação na ocorrência de crimes

~8 - Substitutiva Substitui o art. 152 Substituir penas privativas de liberdade por penas alternativas Jarbas Lima Rejeitada

~9- Supressiva Suprime o art. 36 Suprimir o art. 36 por invadir delerminação constitucional do arl 192 da Paes Landim Rejeitada
Constituição Federal

40 - Substitutiva Substitui o an 36 Ajustar a restituição das operações de adiantamento de contrato de câmbio Paes Landim Rejeitada
ressalvando o disposto no art. 75, § 3', da Lei n' 4.728

41 - Supressiva Suprime o inc. V do Eliminar os honorários do advogado da classificação de encargos e dl>.:idas do Paes Landim Incorporada tolalmente
par. tino do art 39 devedor

H - Substitutiva Substitui o art 108 Prevalecer no projeto o 4tireito das obrigações contido no Código Civil Paes Landim InC()fporada parcialmente
Brasileiro, especialmente o art. 5' da L I C.C

13 - Supressiva Suprime o § I" do Eliminar a possibilidade de enriquecimento sem causa de terceiros em Paes Landim Rejeitada -
art. 109 detrimento de quem lhe concedeu crédito
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~4 - Supressiva Suprime o par. im. do Eliminaf a possibilidade de enriquecimento sem causa de terceiros em Paes L}ndim Rejeitada

art 110 detrimento de quem lhe concedeu crédito

145 - Supressiva Suprime o § 3° do Eliminar a possibilidade de enriquccimento sem causa de terceiros em Paes Landim Incorporada totalmente

art. 136 detrimento de quem lhe concedeu crédito

~6 - Supressiva Suprime todo o § 2° Eliminar os prazos contidos no art. 161, § 2°, por não trazerem celeridade ao Miguel Rosseto Incorporada totalmente

do art. 161 processo e ainda cometerem impropriedades processuais

~7 - Supressiva Suprime o art. JO Defender a inclusão das instituições financeiras, cooperativas de crédito, Miguel Rosseto Rejeitada
sociedades seguradoras, de capitalização e de previdência privada no âmbito
do Substitutivo

[ta - Supressiva Suprime o art. 168 Eliminar o artigo por entender que o Poder Legislativo não é competente para Miguel Rosseto Rejeitada
determinar que outro Poder encaminhe projeto de lei subsidiário á maléria em
apreço

~9 - Modifica a Alterar a denominação do Titulo IV para "f)a Liquidação Judicial do.\· ReI/.< Miguel Rosseto Rejeitada

,r.lodificativa denominação do do lJel'edo,."
Título IV do Subs..

~O - Supressiva Suprime o par. ún. do Garantir a responsabilidade do Ministério Público para propor a ação Arnaldo Madt i ,." Rejeitada
art. 16 revocatória

~ I - Supressiva Suprime o inc. VII Suprimir o inc. VII por conter vício de incOl"titucionalidade Arroldo Madeira Rejeitada
do art. S7

~2 -Substitutiva Substitui o art. 124 Modificar a redação dando prefcrência aos depósitos em dinheiro serem Arraldo Madeira Incorporada totalmente

realizados em bancos federais

~3 -Subslitutiva Substitui o inc. I do § Redefinir que o recurso cabível para decisões interlocutórias é o agravo de Arraldo Madeira Rejeitada
2· do art. 161 instrumento

54 -Modificativa Modifica em todo o Modificar em vários arti,os do Substitutivo a expressão "liquidação judicial" Luiz Máximo Rejeitada
texto do Substitutivo por "Ia/brcia"
a expressão
'liquidação judicial"
por "falência"

~5 - Supressiva Suprime expressão Eliminar a expressão "em nome próprio" por considerar inútil a locução que Luiz Miximo Rejeitada
no art. 1° não envolveria os sócios solidários

~6 - Substituti"a Substitui o art. 2° Sujeitar as empresas públicas e as soco de economia mista à extinção, medianle Luiz Máximo Rejeitada
processo judicial ou extrajudicial, quando aprescntlTern prejuizo patrimonial

~7 - Substitutiva Substitui o art. 3° Sujeitar as instituições fmanceiras, seguradoras, cooperativas, soco de Luiz Màximo Rejeitada
capitalização e de previdência privada 11 intervenção, liquidação extrajudicial e
à falência .

~a - Supressiva Suprime expressão Evitar que na recuperação não sejam exigíveis as obrigações a litulo gratuito, Luiz Máximo Rejeitada
""0 recuperação" do prestações alimentícias, penas pecuniárias e multas conlraluais
caput do art. 8°

59 - Substitutiva Substitui o art. 12 Propiciar maior cautela na compensação de dividas no processo de Luiz Máximo Rejeilada
reucperação para evitar fraudes

60 - Substitutiva Substitui o art. J3 Excetuar as hipóteses do art. 6S do Substitutivo. de modo a permitir que o I.uiz Máximo Rejeitada
devedor permaneça como parte nas ações em andalllerío durante a
recuperação

161 - Aditiva Acrescenta par. único Incluir a decisão do juiz para arbitrar as remunerações dos membros do I híximo Rejeitada
ao art. 26 Comitê e do administrador judicial çom base na quàificação do trabalho

realizado por ambos

.2 - SubSliluliva Substituí o art. 42 Reverter o processo de verificação de créditos na liquidação. tornando-o Lui? Máximo Rejeitada
menos moroso

J - Supressiva Suprime o § 3° do Ajustar o art. 43 li emenda proposta na mudança do procedimento de Lui? Máximo Incorporada totalmente
art. 43 verificação dos créditos

164 - Subslituliva Substilui o art. 44 Ajustar o art. 44 à emenda proposta na mudança do procedimcnto de Lui? Máximo Rejeitada
verificação dos créditos

16~ -Subslitutiva Substitui o art 4S Excluir da habilitação d, crédito a produção de provas orais. que scria feita Lui?Máximo Rejeitada
mediante as vias ordinánas

166 • Substitutiva Substitui o art. 46 Ajustar o art. 46l1s emendas propostas pelo autor aos arts. 42 e 44 Luiz Máximo Rejeitada

167 - Substitutiva Substitui o art. 47 Ajustar a elaboração do quadro geral de credores à sistemática proposla para Luiz Máximo Rejeitada
o procedimento de verificação, em decorrência da emenda dn aulor que nltera -o art. 42 do Substitutivo

1611 - Substitutiva Substitui o art. 48 Ajustar a elaboração do quadro geral de credores à sistemática proposta para Luiz Máximo Rejeitada
o procedimento de verificação. em decorrência da emenda dn autor que altera
o art. 42 do Substitulivo

~9 - Subslilutiva Substitui o art. 49 Reestabelecer a sistemática recursal vigente no incidente de verificação de .. Lui?Màximo Rejeitada
crédilo

0- Substiluliva Substitui o art. 5S Evitar que o legislador jà fixe parâmetros para a proposta de recuperação da Luiz Máximo Rejeilada
empresa, deixando certa liberdade para que o devedor a elabore
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71 - Substitutiva Substitui o inc. 11 do Tomar possivel a realização de assembléia informal de credores com a Luiz Máximo Rejeilada
art. 60 finalidade de nomear os membros do Comitê

72 - Substitutiva Substitui o art. 61 Estabelecer a assembléia de credores para anuir com o processamento e a Luiz Máximo Rejeitada
viabilidade da recuperação da empresa em crise

13 - Substitutiva Substitui o § )0 e Alterar o processamento das impugnações de créditos para acelerar a Luiz Máximo Rejeitada
suprime os §§ 4°, 5° e sistemática da verificação dos créditos
6° do art. 67

14 - Substitutiva Substitui os arts. 74 e Redéfinir a caracterização do estado de insolvênc:i~ do devedor em função da Lúiz Má,.;' Rejeitada
75 presunção de sua insolvabilidade, abolindo o critério da impontualidade

15 - Substitutiva Substitui o cap,,1 e § Determinar que a arrecadação dos bens deverá ser feita pelo Poder Judiciário. Luiz Máximo Rejeitada
1° do art. 88 e assinada pelo administrador judicial e acompanhada pelo Ministério Público
substitui o art. 90

16· Suhstitutiva Substitui o caP/l1 do Determinar a inaplicabilidade da cláusula compromissária pactuada com o Luiz Máximo Rejeitada
art 107 e suprime devedor se houver a decretação da liquidação judicial
seu par. único.

11 - Suhstitutiva Substitui o art . 117 Obrigar o administrado~icial a apresentar relatório apontando a situação da Luiz Máximo Rejeitada
empresa, ainda que exis créditos pendentes de julgamento

18· Aditiva Acrescenta par. único Determinar que nenhum crédito será pago na pendência de recurso em que se Luiz Máximo Rejeitada
ao art. 126 questione a sua exigibilidade

19 - Supressi\'a Suprime o inc. 11 do Eliminar a hipótese do rateio de 40% depois de realizado todo o ativo, por Luiz Máximo Rejeitada
art. 134 considerar que beneficia injustamente o devedor .

80 - Substitutiva Suprime expressão Eliminar do cap/l1 do art. 143 a expressão "lendo com ela.5 lIexo cal/sal", com Luiz Máximo Rejeitada
do ca!,1I1 do art 143 o fim de caracterizar como crimes as infrações de mera conduta, seja culposa
e substitui redação ou dolosa
dos seus incisos XV e
XV11I

81· Aditiva Acrescenta novo Determinar que, mesmo quando não for parte do processo, o Ministério Luiz Máximo Rejeitada
artigo ao Capitulo 11 Público receba cópia do pedido de recuperação ou da decretação da
do Titulo VI do liquidação
Substitutivo

82 - Substitutiva Substitui Emenda Global que incorporou várias sugestões advindas de outras emendas e Luis Roberto Ponte Incorporada parcialmente
integralmente o mantém linha mestra do Substitutivo
Substitutivo
aprovado na
Comissão Especial
em 04-12-96.

o
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ANEXO 11

EMENDAS DE !LENÁRlO DE N°S 83 A 136, APRESENTADAS NA LEGISLATURA DE 1999, AO SUBSTITUTIVO APROVADO
PELA COMISSAO ESPECIAL QUE APRECIA O PROJETO DE LEI N° 4.376-A, DE 1993.

IORDEM TEOR OBJETIVO DA EMENQA AUTOR· PARECER DO
INÚMERICA E DEPUTADO RELATOR
~IPO DE
EMENDA

~3-Modificativa Modifica os arts. 52, Inserir a participação do profissional de Administração de Empresas no Zenaldo Coutinho Incorporada parcialmente
59 e 60 do parecer sobre a viabilidade de recuperação da empresa e em outras Iàses de
Substitutivo. avaliação do plano de recuperação.

114-Modificativa Altera os arts. 156 e Incluir nova modalidade de alienação do ativo da empresa na liquidação Jair Meneguelli Incorporada parcialmente
157 do Substitutivo judicial. permitindo o ~endamento elou comodato de seu patrimônio por

sociedade cooperativa fonnada pelos próprios trabalhadores.

85 - Aditiva Adiciona novos Reestabelecer o instituto da concordata preventiva no texto, mantendo-a em Jovair Arantes Rejeitada
artigos ao conjunto com a recuperação judicial.
Substitutivo

86- Modificativa Alterar o art. 167 do Disciplinar a utilização dos Códigos de Processo Civil e Processo Penal como Jovair Arantes Rejeitada
Substitutivo fontes subsidiárias da nova lei.

87 - Aditiva Alterar o art. 164, Per~tir a convolação da concordata preventiva em recuperaçlo judicial. Jovair Arantes Rejeitada
acrescentando novo
dispositivo.

~8 • Substitutiva Substitutir o § 2° do Alterar os prazos processuais para interposiçlo d. reounol, Jovair Arantes Incorporada parcialmente
art. 161 do
Substitutivo
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~9 - Substitutiva Substituir o al1. 160 Pretende modificar as regras de citação, acompanhando os termos atuais do Jovalr Arantes Incorporada parcialmente

na íntegra. CPC

90 - Aditiva Acrescentar inciso ao Disciplinar a regra de publicação do quadro geral de credores. Jovair Arantes Rejeitada

al1. 156, § 2°

~I - Modificativa Alterar o capllt do Alterar O parâmetro do processo sumário na liquidação judicial, elevando-o de Jovair Arantes Incorporada totalmente

al1. 156 e seu § 5° 24.000 ufir para 150000 ufir

/.}2 - Supressiva Retirar expressão Suprimir a expressão"e de aprovação do passivo" Jovair Arantes Incorporada totalmente

contida no al1. 154

93 - Aditiva Acrescentar novo Incluir novo tipo penal, punindo com reclusão aquele que alienar ou onerar Jovair Arantes Incorporada parcialmente

inciso ao a11143, § bens da massa sem a devida autorização judicial
3°

~4 - Substitutiva Modificar o § 5° do Alterar o al1. 143 para o al1. 144, vez que a matéria ali contida se refere aos Jovair Arantes Rejeitada

al1. 143 crimes cometidos por terceiros e não pelo devedor.

95 - Substitutiva Substituir os al1s Modificar o conceito das regras que nol1dam a extinção das obrigações do Jovair Arantes Incorporada totalmente

133 a 136 devedor ~

96 - Substitutiva Substituir os al1s Disciplinar de modo distinto a seção relativa ao pagamento dos credores na Jovair Arantes Incorporada parcialmente

125 a 132 liquidação judicial

197- Substitutiva Substituir os arts. Disciplinar as regras de rwalização do ativo da empresa durante a liquidação Jovair Arantes Incorporada totalmente

121 a 124 'udicial

198 - Substitutiva Substituir as funções Disciplinar as condições para nomeação e as atribuições do administrador Jovair Arantes Incorporada parcialmente

do administrador judicial durante a liquidação judicial
'udicial

99 - Substitutiva Substituir os al1s 93 Disciplinar os efeitos da decretação da liquidação judicial perante todos os Jovair Arantes Incorporada parcialmente

a 112 credores.

100 - Aditiva Insere novo 8t1igo ao Disciplinar os efeitos da liquidação judicial sobre os contratos relativos a Jovair Arantes Incorporada parcialmente

capitulo empreendimentos imobiliários

(OI-Substitutiva Substituir os al1s 74 Alterar os parâmetros que permitem ao juiz decretar a liquidação judicial do Jovair Arantes Incorporada parcialmente

a 92 do Substitutivo devedor

I02-Substitutiva Substituir os al1s. 52 Alterar os parâmetros que permitem ao juiz deferir o processamento da Jovair Arantes Incorporada parcialmente

a 73 do Substitutivo recuperação judicial do devedor

103-Substitutiva Substituir os arts. 42 Alterar as regras de verificação do crédito tanto na recuperação como na Jovair Arantes Incorpol1ada parcialmente

e 44 a 50 do liquidação judicial.
Substitutivo

104-Substitutiva Substituir os al1s 39 Alterar as regras de classificação dos créditos trabalhistas Jovair Arantes Rejeitada
a 41 do Substitutivo

lOS-Substitutiva Substituir os al1s. 34 Alterar as condições para a formulação do pedido de restituição durante a fase Jovair Arantes Incorporada parcialmente
a 37 do Substitutivo de liquidação judicial

106-Substitutiva Substituir o al1. 27 Disciplinar a conversão da recuperação em liquidação judicial. Jovair Arantes Rejeitada
do Substitutivo

107-Substitutiva Substituir o al1. 26 Disciplinar as remunaeraçõeS do administrador judicial e dos demais membros Jovair Arantes Rejeitada
do Substitutivo do comitê

108 - Supressiva Suprime o § 1° do Não permitir a existên\ia do comitê durante a fase da liquidação judicial Jovair Arantes Incorporada totalmente
al1. 24 do
Substitutivo

I09-Substitutiva Alterar o al1. 23 do Estabelecer regras de impedimento para os integrantes o comit~ ou para Jovair Arantes Incorporada parcialmente
Substitutivo pessoas serem nomeadas para o cargo de administrador judicial

I lO-Substitutiva Substituir os al1s. 16 Redefinir os efeitos da liquidação judicial quanto aOI alas prejudiciais quanto Jovair Arantes Incorporada parcialmente
a 21 do Subst aos credores

III-Modificativa Alterar o al1. 16 do Redefinir as regras de revogação de atos fraudulentos Jovair Arantes Incorporada parcialmente
Subst

112 Modificativa Alterar o inc IV do Redefinir os atos praticados que não produzem efeilo em relaçlo à massa Jovair Arantes Rejeitada
al1. 15 do Subsi. liquidanda

113-Modificativa Alterar o inc I do Estabelecer o prazo de 2 anos antes do pedido de liquidaçlo jud. para revogar lovair Arantes Incorporada parcialmente
al1. 15 do Subst atos praticados a titulo gratuito.

114 - Aditiva Acrescenta inc. XI ao Incluir a ineficácia de atos de oneração praticados após a citaçlo em ação ou Jovair Arantes Rejeitada
al1 15 do Subst execução anterior ao pedido de liquidação judicial

115 - Aditiva Acrescenta inc. X ao Tomar nulos os registros imobiliários realizados após o pedido de liquidação Jovair Arantes Incorporada parcialmente
al1. 15 do Subst judicial

116 - Aditiva Acrescenta inc. VIII Tomar ineficaz a venda de bens por valor inferior ao praticado pelo mercado Jovair Arantes Rejeitada
ao al1. 15 do Subst

117 - Aditiva Acrescenta inc. IX ao Tomar ineficaz a prática de atos de oneração, disposição ou constituição de Jovair Arantes Rejeitada
al1. 15 do Subst dividas após o requerimento da recuperação judicial.

118-Substitutiva Alterar o capllf do Definir a ineficácia dos atso praticados pelo devedor em prejuízo dos credores Jovair Arantes Rejeitada
al1. 15 do Sub,t dentro do termo legal e outros prazo que define. --
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I 19-5ubslilutiva Substituir na integra Impor novas obrigações ao devedor que se encontrar no estágio de Jovair Arantes Incorporada parcialmente
o art. 14 do Subst recuperação ou liquidação judicial

120 - Supressiva Suprime o art. 13 do Evitar que o devedor durante a recuperação judicial seja substituido pelo Jovair Arantes Incorporada totalmente
Subst. administrador judieila nas ações e execuções.

121 -Substitutiva Alterar o art. 12 do Definir novas regras de compensação nas cessões de crédito feitas entre o Jovair Arantes Incorporada totalmente
Subst. devedor e terceiros.

122-Substitutiva Alterar os arts 10 e Elencar as hipóteses em que a liquidação judicial não poderá ser dec-etada Jovair Arantes Incorporada parcialmente
1I do Subst pelo juiz

123 - Aditiva Acrescenta novo art. Definir regras para a caracterização dos valores originários dos créditos Jovair Arantes Rejeitada
la ao Subst. e reclamados e a serem admitidos na recuperação ou na liquidação judicial
renumera os demais

124-Substitutiva Alterar a redação do Definir os efeitos da decretação da recuperação ou da liquidação judicial Jovair Arantes Incorporada parcialmente
art. 9° do Subst

125-Aditiva Acrescenta inc IV ao Tornar inexigiveis do devedor os honorários advocatícios dos credores Jovair Arantes Incorporada parcialmente
art 8° do Subsl durante a recuperação ou na liquidação judicial.

126 -Aditiva Acrescenta par. único Estabelecer forma de atualização monetária dos créditos incluidos na Jovair Arantes Rejeitada
ao art. 8° do Subst recuperação/liquidação após a apresentação do respectivo requerimento

127-Substitutiva Alterar inc. i ao art Alterar o inciso incluindo que avais, fianças e prestações alimentícias não são Jovair Arantes Rejeitada
8' do Subs! exigiveis do devedor na recuperação/liquidação judicial

128-Modificativa Alterar o art 7° do Definir a obrigatoriedade da intervenção do Min. Público em todas as fases da Jovair Arantes incorporada parcialmente
Subst recuperação e da liquidação judicial

129-Modificativa Alterar o art. 5° do Definir a indivisibilidade e a universalidade do juizo da recuperação e da Jovair Arantes Incorporada totalmente

Subst. liquidação judicial.

l30-Aditiva Acrescentar par Definir conceito para o estabelecimento principal do devedor, para que seja Jovair Arantes Rejeitada
único ao art. 4° do aquele compreendido 12 meses antes do pedido.
Subst

l31-Aditiva Acrescenta par. único Estabelecer regra de transição para as empresas públicas e instituições Jovair Arantes Incorporada parcialmente
ao art. 3° do Subst financeiras

132 -Substitutiva Alterar oa rt 2° do Estabelecer regra de transição para as empresas públicas e instituições Jovair Arantes Rejeitada
Subst. financeiras.

l33-Modificativa Alterar o art. t24 do Redefinir quais as isnlituições financeiras que receberão os depósitos das Ricardo Barros R"jeitada
Subst. quantias recebidas pel, massa em dinheiro durante a fase da realização do

ativo na liquidação judicial

l34-Aditiva Acrescenta novo art. Permitir que os créditos trabalhistas habilitados possam servir de lance para os Jair Meneguelli Incorporada parcialmente
123 e renumera os leilões de bens da massa liquidanda
demais

,
135-Aditiva Acrescenta novo Impedir a caracterização da situação de sucessão de empresa, na qual a Jair Meneguelli Rejeitada

artigo sociedade cooperativa formada por trabalhadores que arrendou bens do
patrimônio do devedor assuma os ônus desta empresa em liquidação judicial.

l36-Substitutiva Alterar o art 2° do Submeter as empresas públicas a lei especial para recuperação/liquidação de Jair Meneguelli Incorporada parcialmente
Subst. seus ativos e sujeita as instituições financeiras a esta lei no tocante á liquidação

judicial

912.17200.191
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COMISSÃO ESPECIAL, DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER ÀS
EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA
E A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADE
ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

SUBEMENDA GLOBAL ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO AO

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEIN° 4376, DE 1993.

"Regula a recuperação e liquidação Judicial
de devedores pessoas jurídicas e pessoas fisicas
que exerçam atividades econômicas e dá outras
providências. "
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Capítulo I
Disposições Preliminares

Art. 10 Esta lei institui e regula a recuperação e a liquidação
judicial das sociedades comerciais e civis de fms econômicos, das sociedades de economia
mista, das sociedades cooperativas e das pessoas fisicas que exerçam atividade econômica
em nome próprio e de forma organizada, com objetivo de lucro.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:

I - aos agricultores que explorem propriedade rural para fms de
subsistência familiar,

11 - às sociedades civis de prestação de serviços profissionais
relativos ao exercício de atividade legalmente regulamentada e aos que prestem funções
ou exerçam tarefa profissional autônoma, de forma individual ou organizada .

Art. 2° As empresas públicas, bem como as instituições
fmanceiras públicas e privadas, as cooperativas de crédito, os consórcios, as sociedades
seguradoras, de capitalização e outras entidades voltadas para idêntico objeto, ficam
sujeitas a leis complementares para recuperação ou liquidação judicial de seus ativos.

§ 10 As empresas relacionadas no caput deste artigo ficam sujeitas
à liquidação judicial, nos termos desta lei, até a publicação das respectivas leis
complementares.

§ 20 As sociedades de previdência privada e as sociedades
operadoras de planos de assistência à saúde não estão sujeitas aos efeitos desta lei.

Art. 3° É competente para decretar a recuperação ou a liquidação
judicial o juiz em cuja jurisdição o devedor tenha situado o seu principal estabelecimento
ou filial de empresa localizada fora do Brasil.

Art. 4° O juizo da recuperação e da liquidação judicial é uno,
indivisível e universal, sendo competente para conhecer todas as ações e reclamações
sobre bens, interesses e negócios do devedor, ressalvadas as demandas onde o devedor
figurar como autor ou litisconsorte e aquela prevista no art. 7", § 3°, desta lei.

Ar!. 5° A intervenção do Ministério Público é obrigatória, tanto
na recuperação quanto na liquidação judicial do devedor, em todas as hipóteses previstas
nesta lei.

Capítulo 11
Disposições Comuns à Recuperação e à Liquidação Judicial

Seção I
Disposições Gerais

Art. 6° Não são exigiveis do devedor na recuperação ou na
liquidaçãO judicial:

I - as obrigações a título gratuito;

11 - as despesas que os credores fizerem para tomar parte na
recuperação ou na liquidação judicial, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com
o devedor;

III - as penas pecuniárias e multas de qualquer natureza, mesmo
decorrentes de condenações judiciais;
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IV - os honorários advocatícios, ressalvados aqueles relativos às
ações e execuções em que a massa tenha oferecido contestação ou impugnação e tenha
sido vencida.

Art. 7" A decretação da liquidação judicial ou o deferimento do
processamento da recuperação:

I - determina o vencimento antecipado das dívidas, com o
abatimento proporcional dos juros;

II - suspende o curso da prescrição de todas as ações e execuções
dos credores, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ I" Terão prosseguimento, no juizo no qual estiverem se
processando, as ações e execuções que demandarem quantia ilíquida, ficando o autor
obrigado a noticiar sua situação ao juízo universal, sob pena de nulidade dos atos
processuais posteriores ao requerimento da recuperação ou da liquidação judicial.

§ 2° Ao autor referido no parágrafo anterior fica assegurado o
direito de pedir reserva das importâncias que lhe forem devidas na recuperação ou
liquidação, e, uma vez tomado líquido o seu direito, serão incluídos na classe própria.

§ 3° A ação de natureza trabalhista em curso ou que venha a ser
proposta será processada perante a Justiça especializada, até a apuração do respectivo
crédito, habilitando-se na forma desta lei, sem prejuízo do disposto no art. 25 desta lei.

§ 4° As ações acima e1encadas, na liquidação judicial, terão
prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado, sob pena de
nulidade do processo, para representar a massa liquidanda, podendo o devedor funcionar
como assistente.

§ 5° Na recuperação judicial, o administrador judicial ou Comitê,
quando for o caso, poderá intervir como assistente nas ações acima me~cionadas.

Art. 8° Compensam-se as dívidas do devedor vencidas até o dia
do requerimento da recuperação ou da liquidação judicial, provenha o vencimento da
própria sentença ou da expiração do prazo estipulado.

Parágrafo único. Não se compensam:

I - os créditos transferidos após o requerimento da recuperação ou
da liquidação judicial, salvo o caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte;

II - os créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos
quando já conhecido o estado de crise econômico-financeira do devedor ou cuja
transferência se operou com fraude ou dolo.

Seção 11
Da Classificação dos Créditos

Art. 9° Os créditos derivados das relações de trabalho e as
contribuições para o Fundo de. Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) até o montante de
20.000 UFIR (vinte mil unidades fiscais de referência) por empregado têm preferência
sobre os demais credores na fase da recuperação judicial.

Parágrafo único. Os créditos trabalhistas e as contribuições para o
FGTS em sua inteireza têm preferência sobre os demais credores na fase da liquidação
judicial.
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Art. 10. As despesas com o procedimento da recuperação ou da
liquidação judicial serão consideradas extraconcursais e pagas dentro dos limites da
disponibilidade da massa liquidanda.

§ 1° Consideram-se despesas extraeoncursais no procedimento da
recuperação ou na liquidação judicial, dentre outras:

I - as custas judiciais relativas às ações e execuções em que a
massa tenha oferecido contestação ou impugnação e tenha sido vencida;

11 - as remunerações devidas ao administrador judicial e ao
administrador-gestor, quando for o caso, bem como a seus auxiliares;

III - os impostos e contribuições públicas incidentes na fase de
recuperação ou liquidação judicial;

IV - as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos. praticados
no âmbito da recuperação ou da liquidação judicial, observado o disposto no art. 52, § 2°,
desta lei.

§ 2° As despesas inerentes á recuperação judicial somente serão
pagas pelo devedor na medida em que se vencerem.

Art. 11. Os créditos tributários preferem a quaisquer outros,
independente de sua natureza e tempo de constituição, com exceção dos previstos no art.
9" desta lei, obedecida a ordem do concurso de preferência.

Art. 12. A classificação dos créditos na recuperação e na
liquidação judicial, ressalvadas as preferências estabelecidas nos artigos anteriores,
obedece à seguinte ordem:

I - créditos com direitos reais de garantia;

11 - créditos com privilégio especial;

III - créditos com privilégio geral;

IV - créditos quirografários.

§ 1° Têm privilégio especial:

a) os créditos a que o atribuírem as leis civis e comerciais, salvo
disposíção contrária desta lei;

b) os créditos a cujos titulares a lei confira o direíto de retenção
sobre a coisa dada em garantia.

§ 2° Têm privilégio geral os créditos a que o atribuírem as leís
civis e comerciais, salvo disposição contrária desta lei.

§ 3° São quirografários os créditos que não estão previstps nos
incisos I, II e 111 do caput deste artigo e os saldos dos créditos não cobertos pelos produtos
dos bens vinculados ao seu pagamento.

Seção 111
Da Verificação dos Créditos

Art. 13. No prazo fixado pelo juiz, que não poderá ser superior a
15 (quinze) dias, contados da publicação do edital contendo a relação de credores, o
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administrador judicial ou o Comitê, quando for o caso, os credores, os sócios ou acionistas
do devedor, podem impugnar qualquer crédito relacionado.

§ 10 Autuada em separado, esta impugnação será processada nos
termos dos arts. 20 a 22 desta lei, colhendo-se, sucessivamente, a marnfestação do
devedor "C do administrador judicial, ou Comitê, quando for o caso, no prazo de 5 (cinco)
dias contados de sua intimação.

§ 20 O administrador judicial ou o Comitê, quando for o caso,
juntará à sua manifestação o laudo elaborado pelo perito contador por ele designado,
contendo todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do
devedor acerca do crédito habilitado.

§ 30 Decorridos os prazos do § 10 deste artigo, o escnvao fará
publicar aviso para que os interessados, inclusive o impugnado, se for o caso, apresentem
dentro do prazo de 5 (cinco) dias, as suas manifestações.

§ 4° Não havendo manifestação contrária do impugnado, os autos
serão conclusos ao juiz, para julgamento e, em caso contrário, será aberta vista ao

Ministério Público, para se pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias, prosseguindo-se na
forma dos arts. 22 e 24 desta lei.

Art. 14. No mesmo prazo do caput do artigo anterior, o credor que
não constar do edital ali mencionado oferecerá sua habilitação de crédito, que cont.erá:

I - o nome e o prenome do credor, firma ou denominação;

II - domicilio e residência do credor ou da sede da empresa., e o
endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

m- a importância exata e devidamente atualizada do crédito até a
data do requerimento respectivo, sua origem, classificação e os documentos
comprobatórios originais;

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 e, se estiverem juntados em outro processo,
poderão ser substituídos por cópias autenticadas pelo Cartório.

Art. 15. Não observado o prazo estipulado na sentença, as
habilitações serão autuadas em separado e recebidas como retardatárias, e processadas na
forma dos arts. 16 a 24 desta lei, hipótese em que perderão o direito a rateios
eventualmente realizados e ficarão sujeitas ao pagamento de custas, não se computando os
acessórios compreendidos entre o término do prazo para apresentação das habilitações e a
efetiva apresentação, salvo motívo de força maior devidamente justificado.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o
credor poderá requerer a reserva de valor para satisfação de seu crédito.

Art. 16. Após o encerramento do prazo fixado pelo juíz para
apresentação das habilitações de crédito tempestívas, o devedor será intimado para se
manifestar sobre as mesmas no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Transcorrido o prazo a que se refere o caput
deste artigo, o administrador judicial ou o Comitê, quando for o caso, será intimado para
emitir parecer no prazo de 5 (cínco) días, observado disposto no art. 13, § 2°, desta lei.
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Art. 17. Tendo em vista a complexidade e o volume das
habilitações, os prazos concedidos no artigo anterior e no art. 13, caput e § l°, a critério
do juiz, poderão ser prorrogados por igual periodo.

Art. 18. Quando a manifestação do devedor, o parecer do
administrador judicial ou do Comitê, se for o caso, estiver contrário à legitimidade,
importãncia ou classificação do crédito, será havido como impugnação, devendo o
impugnante indicar as provas que julgar necessárias.

Art. 19. Findo o prazo de que trata o art. 16 desta lei, o escrivão
fará publicar aviso para que os interessados apresentem, dentro do prazo de 5 (cinco) dias,
as impugnações que entenderem necessárias.

Art. 20. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição,
instruída com os documentos que tenha o impugnante, o qual indicará as provas
consideradas necessárias.

§ 1° Cada impugnação será autuada em separado, com os
documentos a ela relativos, para esse fim desentranhados dos autos das habilitações de
crédito.

§ 2° Terão uma só autuação as diversas impugnações versando
sobre o mesmo crédito.

Art. 21. Decorridos os 5 (cinco) dias de que trata o art. 19 desta
lei, os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a
impugnação, no prazo de 3 (três) dias, juntando os documentos que tiverem e indicando
outras provas que reputem necessárias.

Parágrafo único. Havendo manifestação do impugnado, os autos
serão encaminhados pelo escrivão para o Ministério Público, que deverá se pronunciar no
prazo de até 5 (cinco) dias.

Art. 22. Na hipótese do artigo anterior, voltando os autos, o
escrivão fará imediatamente conclusos ao juiz que:

I - julgará as habilitações de créditos não impugnadas, e as
impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas
apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação;

II - fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos
controvertidos, e decidirá as questões processuais pendentes;

III - determinará as provas a serem produzidas, designando
audiência de instrução e julgamento, se necessário.

Parágrafo único. Havendo necessidade de realização de audiência,
a ausência de qualquer das partes ou dos seus procuradores, do devedor, de testemunhas
ou do Ministério Público, excetuados os casos fortuitos e de força maior plenamente
justificados, desde que intimados, não impedirá o juiz de proferir a sentença.

Art. 23. O Quadro GeraI de Credores será elaborado pelo contador
e assinad9 'pelo administrador judicial ou pelo Comitê, quando for o caso, e homologado
pelo juiz, com base na lista nominativa dos credores constantes do edital a que se refere o
art. 13 desta lei, e nas sentenças proferidas nas impugnações e habilitações de créditos
tempestivamente oferecidas.

§ 1° O quadro, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial ou
pelo Comitê, quando for o caso, mencionará as importãncias dos créditos na data do
requerimento da recuperação ou da liquidação judicial, e a sua classificação, e será juntado
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aos autos e publicado no órgão oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da
sentença que haja ultimado a verificação dos créditos tempestivamente habilitados.

§ 2° No prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação do edital
a'que se refere o art. 13, não havendo dedaração tempestiva ou impugnação, o juiz
homologará a lista com a relação dos credores constante deste edita), e determinará a sua
publicação como quadro geral de credores.

Art. 24. Da sentença que versar sobre verificação de crédito
caberá apelação, que será interposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua
publicação.

§ 1° O juiz determinará, se houver rateio, a reserva de valor para
satisfação do crédito impugnado.

§ 2° Sendo parcial, a impugnação não impedirá o ,pagamento da
parte incontroversa.

Art. 25. O administrador judicial, o Comitê, quando for o caso,
qualquer credor ou o Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação ou da
liquidação judicial, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no
Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de
qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro
essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da
inclusão no quadro de credores.
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§ 1° A ação prevista no caput deste artigo' será proposta
exclusivamente perante o juízo universal ou, nas hipóteses previstas no art. 7°, §§ 1° e 3°,
desta' rei; perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito.

§ 2° Proposta a ação de que trata este artigo, o pagamento ao
titular do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante a prestação de
caução.

Art. 26. As habilitações dos credores particulares do SOCIO

ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo com as disposições deste Capítulo.

Seção IV
Do Pedido de Restituição

Art. 27. Na recuperação ou na liquidação judicial pode ser pedida
a restituição de coisa arrecadada em poder do devedor ou que com este se encontre por
ocasião do requerimento da recuperação, devida em virtude de direito real ou de contrato.

Parágrafo único. A restituição pode ser pedida ainda que a coisa já
tenha sido alienada.

Art. 28. Também pode ser pedida a restituição de coisas vendidas
a crédito e entregues ao devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao requerimento de sua
recuperação ou liquidação judicial, se ainda não alienadas.

Art. 29. Podem, ainda, ser objeto do pedido de restituição os
valores entregues ao devedor nos 90 (noventa) dias anteriores ao requerimento de sua
recuperação ou liquidação judicial, em moeda nacional, a título de adiantamento de
contrato de câmbio.

ParágrafQ único. Também poderão ser objeto do pedido de
restituição, os valores relativos a adiantamento de contrato de câmbio vencido até 90
(noventa) dias anteriores ao pedido de recuperação judicial.
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Art. 30. O pedido de restituição deve ser fundamentado e
descreverá a coisa reclamada.

§ 1° O juiz mandará autuar em separado o requerimento com os
documentos que o instruam e determinará a intimação do devedor, do Comitê, quando for
o caso, e do administrador judicial para que, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, se
manifestem.

§ 2° O escrivão avisará aos interessados, pelo órgão oficial, que se
acha em cartório o pedido, sendo-lhes concedido o prazo de 5 (cinco) dias para
apresentarem contestação.

§ 3° Impugnado o pedido e deferidas as provas porventura
requeridas, o juiz designará audiência de instrução e julgamento, se necessária.

§ 4° Não havendo provas a realizar, e ouvido o Ministério Público,
os autos serão conclusos para sentença.

Art. 31. A sentença que reconhecer o direito do requerente
determinará, após o trânsito em julgado, a expedição de mandado para a entrega da coisa
reclamada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 32. A sentença que negar a restituição, quando for o caso,
incluirá o requerente no quadro geral de credores, na classificação que lhe couber, na
forma desta lei.

Parágrafo único. As custas e honorários advocatícios, quando não
contestada a sentença prevista no caput deste artigo, serão pagas pelo reclamante e, se
contestadas, pelo vencido.

Art. 33. Da sentença que julgar o pedido de restituição cabe
apelação.

Art. 34. O pedido de restituição suspende a disponibilidade da
coisa ou do numerário reclamado em poder da massa.

§ 1° Se nem a própria coisa, nem a sub-rogada existir ao tempo da
restituição, receberá o requerente o valor do bem pelo preço de mercado apurado em
liquidação de sentença.

§ 2° Quanuo diversos requerentes houverem de ser satisfeitos em
dinheiro e não existir saldo suficiente para o pagamento integral, far-se-á rateio entre eles.

Art. 35. O requerente que tiver obtido êxito no seu pedido
ressarcirá o devedor em recuperação, a massa liquidanda ou quem tiver suportado as
despesas de conservação da coisa reclamada.

Art. 36. O terceiro que sofrer turbação ou esbulho em sua posse
ou direito de propriedade por efeito da arrecadação ou seqüestro poderá defender seus
bens por meio de embargos de terceiro, que serão processados na forma da lei processual
civil.

Capítulo III
Da Recuperação Judicial

Seção I
Disposições Gerais

Art. 37. A recuperação judicial é a ação judicial destinada a sanear
a situação de crise econômico-financeira do devedor, salvaguardando a manutenção da
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fonte produtora, do emprego de seus trabalhadores e os interesses dos credores,
viabilizando, dessa fonna, a realização da função social da empresa.

Parágrafo único. Reputa-se devedor no estado de crise econômico
financeira aquele sujeito às dificuldades temporárias do seu. negócio, com iliquidez,
insolvência ou em situação patrimonial a merecer readequação planejada de sua atividade.

Art. 38. Na demonstração da viabilidade da recuperação judicial
serão considerados, além de outros, os seguintes aspectos:

I - importância social e econômica da atividade do devedor no
contexto local, regional ou nacional;

II - mão-de-obra e tecnologia empregadas;

III - volume do ativo e do passivo;

IV - tempo de constituição e de funcionamento do negócio
desenvolvido pelo devedor; .

V - faturamento anual e ní;ve.\ de endividamento da empresa.

Art. 39. Podem requerer sua própria recuperação judicial as
pessoas definidas no art. 1°, capul, desta lei, que exerçam regulannente as suas atividades
há mais de 02 (dois) anos.

Parágrafo único. A recuperação também poderá ser requerida pelo
liquidante, cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou pelo sócio
remanescente.

Art. 40. Estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os
credores anteriores ao pedido, inclusive a Fazenda Pública, seja qual for a natureza de seu
crédito, observado, quanto a esta, o disposto no art. 55 desta lei.

§ I° Os credores do devedor em recuperação conservam os seus
direitos contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2° Na recuperação, sobre o valor nominal de cada prestação,
incidirão juros pactuados no plano de recuperação acolhido, contados a partir do
ajuízamento, além de atualização monetária, segundo indice que assegure o poder
aquisitivo da moeda.

§ 3° Se não houver definíção de taxa de juros no plano de
recuperação acolhido, poderá o juiz arbitrar a cobrança de juros legais, que serão
calculados, de fonna simples e com base anual

§ 4° Tratando-se de credor titular da posição de proprietário
fiduciário, de arrendador mercantil, ou de proprietário ou compromissário comprador de
fração ideal de imóvel, com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, prevalecerão,
para todos os efeitos, os direitos de propriedade sobre a coisa alienada fiduciariamente ou
objeto de arrendamento mercantil, ou objeto de venda ou promessa de venda de fração
ideal de imóvel, qualificada pelas cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade,
observando-se neste último caso, no que couberem, os arts. 117 e 119 desta lei.

Art. 41. Os créditos de natureza trabalhista, ressalvados os
salários atrasados até a data do pedido de recuperação judicial, deverão ser regularizados
até o limite previsto no art. 9°, caput, desta lei, no prazo de I <um) ano, atendendo às
disponíbilidades financeiras do devedor.
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Parágrafo único. Se os recursos disponiveis não forem suficientes
para quitação dos créditos trabalhistas, na forma do caput deste artigo, o juiz poderá
prorrogar o prazo acima previsto, mantida a preferência em relação aos demais credores.

Art. 42. Constituem meios de recuperação judicial da empresa,
dentre outros:

I - concessão de prazos e condições especiais para pagamento das
obrigações vencidas ou que se vencerem antecipadamente, por força do requerimento de
recuperação judicial;

II - cisão, incorporação, fusão ou cessão de quotas ou ações da
sociedade;

III - substituição total ou parcial dos administradores;

IV - aumento do capital social;

V - arrendamento, de preferência às sociedades cooperativas
formadas por empregados da própria empresa, atendendo às exigências de seguro dos bens
e outras, que o juiz entender necessárias, sem que se caracterize a sucessão de dividas ou
transferência de direitos e obrigações;

VI - celebração de acordo coletivo de trabalho, inclusive para
reduzir salários, aumentar ou reduzir a carga horária dos trabalhadores;

VII - dação em pagamento ou novação de dividas do passivo, com
ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;

VIII - constituição de sociedade de credores;

IX - venda parcial dos bens;

X - equalização dos encargos fmanceiros relativos a débitos de
quaisquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de
recuperação, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejlÚzo do
disposto nas legislações específicas que disciplinam a matéria;

XI - usufruto da empresa;

XII - administração compartilhada;

xrn -emissão de debêntures, sujeita à condição de aceitação pela
maioria em assembléia de credores.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso IV deste artigo, o
aumento de capital social não poderá implicar em diluição injustificada da participação
dos sócios minoritários.

Art. 43. A petição inicial do pedido de recuperação será instruída
com:

I - a exposição das causas concretas da situação patrimonial do
devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II - demonstrações financeiras referentes ao último exerclclo
social e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita
observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:
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a) balanço patrimonial, constando o ativo e o passivo, inventário
de bens móveis e imóveis, com a indicação e a estimativa do valor de todos os bens,
acompanhado das respectivas certidões comprobatórias;

b) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;'

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

III - a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles
por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza. a
classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos
respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;

IV - a relação integral dos empregados, com o respectivo
enquadramento sindical e função, os salários, indenizações e outras parcelas salariais
devidas e o correspondente mês de competência, e a discriminação dos encargos
decorrentes das relações de trabalho igualmente pendentes de pagamento;

V - sendo o caso, o registro de firma indívidual, o contrato social,
com a indicação de todos os sócios, suas qualificações, residências e domicílios, ou o
estatuto em vigor, quando se tratar de sociedade anônima, acompanhado das atas de
nomeação dos atuaís administradores, igualmente qualificados e com indicações de suas
residências e domicílios;

VI - sendo o caso, os livros de escrituração ou as fichas, ou, ainda,
relatórios similares extraídos de arquivos eletrônicos, que permanecerão em Cartório pelo
tempo necessário à análise, conferência e certificação da data do último lançamento, e que
serão devolvidos ao devedor se deferido o processamento da recuperação;

Vil - o plano de recuperação e (' respectivo resumo, com a
estimativa do prazo necessário para o seu cumprimento;

VIII - a relação dos bens particulares dos acionistas controladores
e dos administradores da empresa;

IX - os extratos atualizados das contas bancárias e de eventuais
aplicações financeiras em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas
respectivas instituições financeiras;

x -certidões completas dos cartórios de protestos.

Parágtafo único. O devedor poderá requerer, no pedido de
recuperação, a concessão de prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, para a
complementação dos docwpentos enumerados neste artigo.

Art. 44. Estando em termos a documentação exigida no artigo
anterior, dentro de 10 (dez) dias, o pedido deverá ser analisado e determinado o
processamento da recuperação judicial, quando o juiz:

I - nomeará o administrador judicial e determinará a constituição
de Comitê de Recuperação, quando for cabível, na forma do art. 59 desta lei, sendo que
ambos exercerão suas funções na forma desta lei;

II - abrirá prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação do
edital a que se refere o § 10 deste artigo, para que os credores se manifestem sobre o
pedido do devedor, seus requisitos processuais e especialmente sobre o plano de
recuperação apresentado, podendo:

a) impugná-lo, no todo ou em parte:
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concluir acerca do valor por ele definido, bem como qualquer outro subsídio que seja hábil
à formação do livre-convencimento do Juízo.

Parágrafo único. O perito avaliador poderá elaborar laudo único
para diversos bens, ou separá-los de acordo' com sua convenIência.

Art. 47. O perito designado para a elaboração .de laudo com a
análise econômico-financeira do devedor, dentro do prazo fixado pelo juiz, que não poderá
ser superior a 30 (trinta) dias, contados da assinatura do termo de compromisso, entregará
em cartório o respectivo laudo, que conterá os seguintes aspectos, dentre outros:

I - o estado econômico, financeiro e administrativo da empresa;

II - a origem, natureza e a gravidade dàs dificuldades;

III - as razões que justificam a aprovação do plano de recuperação
ou as que impõe a decretação de sua liquidação judicial;

IV - a ocorrência ou não da hipótese prevista no art. 50, § 2°,
desta lei.

§ I° O perito poderá elaborar laudo único para os diversos itens
acima, ou separá-los, de acordo com sua conveniência.

§ 2° O devedor, o administrador judicial ou o Comitê, quando for
o caso, ou qualquer credor, poderão, no prazo máximo de 05 (cinc() dias, contados da
assinatura do termo de nomeação do perito encarregado da elaboração do laudo de que
trata este artigo, indicar assistente técnico, correndo todas as despesas às suas custas, à
exceção do administrador judicial.

§ 3° O prazo para a indicação do assistente técnico pelo Comitê
,terá início a partir da assinatura do termo de nomeação de seus membros.

§ 4° Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo
comum de 10 (dez) dias após a apresentação do laudo pelo perito designado,
independentemente de intimação.

Art. 48. Havendo impugnação por parte dos credores ou
apresentação de plano alternativo de recuperação, na forma do art. 62, § 1°, lI, desta lei,
será concedida vista ao devedor, que se manifestará, no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. Nesta hipótese, transcorrido o prazo para
manifestação do devedor, o perito designado para a elaboração do laudo acerca do estado
econômico-financeiro do devedor, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados de sua
intimação, elaborará laudo complementar que, considerando as informações contidas no
laudo anterior, analisará a possibilidade do devedor executar o plano alternativo ou da
procedência das impugnações oferecidas.

Art. 49. Não havendo consenso entre as partes interessadas, o juiz
designará audiência de conciliação, a ser realizada em até 15 (quinze) dias, com a presença
do devedor, dos impugnantes, do administrador judicial ou do Comitê, quando for o caso.

Parágrafo único. Obtida a conciliação, será homologado pelo juiz
o plano de recuperação com as alterações acordadas na audiência, com a presença do
Ministério Público.

Art. 50. Cumpridas as formalidades previstas neste Capítulo, o
escrivão fará, imediatamente, os autos conclusos ao juiz que, analisando os laudos técnicos
mencionados no art. 47 desta lei, proferirá decisão.
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§ 1° O juiz concederá a recuperação se o plano for aprovado pelo
Comitê, quando for o caso, ou não houver sido apresentada manifestação contrária pelos
credores.

§ 2° Havendo rejeição do plano pelos credores ou pelo Comitê,
quando for o caso, o juiz poderá conceder a recuperação, estando convencido de que o
plano de recuperação não impõe aos credores sacrificio exageradamente maior do que o
resultante da liquidação judicial.

§ 3° O juiz ainda poderá conceder a recuperação judicial da
empresa quando houver sinais evidentes e inequivocos sobre a sua viabilidade econômico
financeira, mediante prova documental ou o próprio laudo técnico exibido.

§ 4° Rejeitando a recuperação, o juiz de imediato decretará a
liquidação judicial do devedor, cabendo agravo de sua decisão.

Art. 51. A qualquer tempo, no curso da tramitação da ação de
recuperação judicial, desde que não com o objetivo de se furtar ao cumprimento das
obrigações assumidas na recuperação, o devedor poderá requerer a desistência de seu

pedido, ressalvado o total cumprimento dos atos jurídicos válidos firmados no âmbito da
recuperação judicial.

§ 1° O pedido de desistência será autuado em separado e o juiz
mandará intimar todos os credores, para, querendo, impugnarem o pedido no prazo de 30
(trinta) dias, mediante edital publicado e afixado em cartório.

§ 2° Havendo ou não impugnação, ouvido o Comitê, quando for o
caso, o administrador judicial e o Ministério Público, o juiz decidirá.

3° Tendo sido deferido o pedido de desistência, o devedor
reassumira sua condição empresarial pretérita e os credores terão reconstituídos
integralmente seus direitos e garantias, ressalvados os créditos renegociados.

4° Da sentença que deferir o pedído de que trata o caput deste
artigo cabe apelação.

5° O devedor desistente do pedido de recuperação judicial não
poderá renovar a ação pelo prazo de 2 (dois) anos, a partir do trânsito em julgado da
homologação.

Art. 52. Durante o procedimento de recuperação judicial o
devedor poderá ser mantido na administração de seus bens, continuando com seu negócio,
apresentando contas demonstrativas mensais, sob fiscalização do Comitê, quando for o
caso, ou do administrador judicial, no âmbito de suas atribuições, salvo quando:

I - houver sido condenado, anteriormente, por sentença penal
transitada em julgado, por crime cometido em outra recuperação ou liquidação judicial
anteriores e qualqúer outro crime contra o patrimônio, contra a economia popular e contra
a ordem econômica previsto na legislação vigente;

II - houver indícios veementes de crime previsto nesta lei;

IH - existir prova de dolo, simulação ou fraude;

IV - ficar demonstrado ter o devedor praticado as seguintes
condutas:

a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos ao seu
cabedal social;
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b) efetuar despesas do negócio ou da empresa injustificáveis por
sua natureza ou vulto, em relação ao capital, ou gênero do negócio, ao movimento das
operações e a outras circunstâncias apálogas;

c) ter descapitalizado a empresa ou realizado operações
prejudiciais ao seu funcionamento regular.

v - a critério do JUIZ, mediante decisão fundamentada, o
afastamento se fizer necessário em beneficio dos credores e demais interessados;

VI - retardar ou recusar-se ao cumprimento do plano de
recuperação apresentado pelos credores, na forma do art. 62, § l°, lI, desta lei, e aceito
pelo juiz.

§ 1° Não poderá o devedor alienar ou onerar bens e direitos de seu
ativo permanente, salvo evidente utilidade, reconhecida pelo juiz, depois de ouvidos o
administrador judicial ou o Comitê e o Ministério Público.

§ 2° Os atos de endividamento praticados pelo devedor durante o
procedimento de recuperação' judicial, contraídos mediante autorização judicial, após a
manifestação do administrador judicial ou do Comitê, quando for o caso, e do Ministério
Público, serão considerados extraconcursais, em' 'caso de convolação em liquidação
judicial.

§ 3° Ocorrendo o afastamento do devedor da administração do
negócio, o administrador judicial assumirá as atribuições inerentes à gerência, ficando o
devedor na condição de seu auxiliar, e havendo a existência do Comitê no procedimento
de recuperação, caberá ao administrador judicial designado exercer a gestão dos negócios
do devedor, procedendo à constatação do estado patrimonial da empresa, fornecendo ao
Juízo um relatório dentro de 20 (vinte) dias.

Art. 53. Qualquer interessado no procedimento de recuperação
judicial poderá requerer a dissolução do Comitê ou a destituiçãq de quaisquer de seus
membros, assim como do administrador judicial, diante do descumprimento de seus
deveres ou da prática de atos prejudiciais aos' seus interesses.

§ I° Ouvido o requerido, que para tanto será intimado, o juiz
proferirá decisão.

§ 2° Na hipótese de dissolução do Comitê ou de destituição de
algum de seus membros, '0 juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas designará seu
substituto.

§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo possível compor
o Comitê, a recuperação prosseguirá sob a responsabilidade do administrador judicial.

Art. 54. Durante o processamento da recuperação o devedor
deverá prestar ao administrador judicial, ao Comitê, quando for o caso, e a qualquer
interessado as informações solicitadas para a correta avaliação do plano de recuperação e
acompanhamento desta, sob pena de afastamento da: administração.

Art. 55. Os créditos fiscais e as contribuições previdenciárias e
sociais serão objeto de parcelamento pela autoridade administrativa, independente de
apresentação de garantia, sempre que concedida a recuperação judicial.

§ I° O parcelàmento definido na forma deste artigo será
formalizado junto à autoridade administrativa, tão logo requerido o processamento da
recuperação, sob pena de decretação da liquidação judicial, não podendo exceder o prazo
previsto em lei e não será inferior ao periodo de duração da fase de recuperação judicíal.
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§ 2° o valor do débito, consolidado na data do pedido de
processamento da recuperação, sem o acréscimo de multa de qualquer natureza, nos
termos do art. 6°, UI, desta lei:

I - sujeitar-se-á a -partir da data da consolidação, a juros
correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, vedada a
imposição de qualquer outro encargo;

II - será pago em parcelas mensais e sucessivas, vencíveis no
último dia útil de cada mês, sendo o valor de cada parcela determinado em função de
percentual, não inferior a 2% (dois por cento) da receita bruta do mês imediatamente
anterior.

§ 3° Os valores de que trata este artigo, observadas as normas
constitucionais referentes à vinculação e à partilha de receitas, poderão ser liquidados
mediante:

I - compensação de créditos, próprios ou de terceiros, relativos a
tributos ou contribuições abrangidas por este artigo, observados os limites constitucionais
e os fixados em legislação complementar, assim como as legislações estaduais e
municipais no àmbito de suas competências;

II - utilização de prejuizo fiscal e de base de cálculo negativa da
contribuição social sobre o lucro líquido, próprio ou de terceiros.

§ 4° Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, o valor a ser
utilizado será determinado mediante a aplicação, sobre o montante do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa, das alíquotas de 15% (quinze por cento) e de 8% (oito por
cento), respectivamente.

§ 5° A convolação da recuperação em liquidação judicial rescinde
o parcelamento concedido, exceto se cumprido 2/3 (dois terços) do parcelamento, hipótese
na qual poderá prosseguir no pagamento preferencialmente, respeitadas as demais classes
de credores.

§ 6° O pedido de parcelamento sujeita o devedor a:

I • autorização de acesso irrestrito pela autoridade competente às
informações relativas à sua movimentação financeira, ocorrida a partir da data do pedído;

II - acompanhamento fiscal especifico, com fornecimento
periódico, em meio magnético, de dádos, inclusive os indiciários de receitas;

m- pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem
assim dos tributos e das contribuições de que trata este artigo.

§ 7° Será rescindido o parcelamento, e conseqüentemente
decretada a liquidação judicial do devedor, sem prejuízo no disposto no § 4° deste artigo,
nas seguintes hipóteses:

I • a inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nos
incisos I e II do § 6° deste artigo;

II - inadimplência, por 3 (três) meses consecutivos ou não,
relativamente a quaisquer dos tributos ou contribuições de que trata este artigo, inclusive
os decorrentes de fatos geradores ocorridos após o requerimento de processamento da
recuperação judicial;

III - constatação, caracterizada por lançamento de oficio, de débito
correspondente a tributo ou contribuição de que trata este artigo, inclusive os decorrentes
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de fatos geradores ocorridos após o requen"mento d de processamento a recuperação
judicial;

IV - compensação ou utilização indevida de créditos prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa referidos no § 3°, I, e no § 4° deste. artigo; ,

" "V - prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita do
devedor, medIante sImulação de ato; "

VI - declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ), nos termos da legislação vigente.

. " _. "" § 8° Na hipótese do inciso UI do parágrafo anterior, a decretação
da hquldaç.a~ JudIcIal soment~ se dará com o trãnsito em julgado da decisão definitiva, na
esfera adminIstrativa ou JudIcIal, quando houver sido contestado o lançamento.

" " A~ 56. Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo
devedor sUj:lto ao procedImento de Recuperação Judicial deverá ser acrescida, após o
nome ou razao SOCIal, a expressão "em Recuperação Judicial".

. Parágrafo único. Caberá ao escrivão fazer a comunicação do
procedImento de recuperação judicial à Junta Comercial ou ao Registro Civil de Pessoas

Juridicas, para que estes procedam à anotação da recuperação judicial no registro da firma
individual ou da pessoajuridica.

Art. 57. Ocorrendo mudança substancial na situação econômico
financeira do devedor, o plano de recuperação haverá de ser revisto.

§ I ° O pedido deve vir acompanhado de exposlçao
circunstanciada, com indicação das alterações propostas, instruído com prova documental
pré-constituída e o respectivo balancete patrimonial que evidencie a mudança ocorrida nos
termos do caput deste artigo.

§ 2° Será assegurado aos interessados a possibilidade de
manifestação, além da mais ampla informação a respeito das condições do devedor que se
fizerem necessárias ao exercício de juízo de valor acerca das alterações propostas.

Art. 58. Pagos os credores e cumpridas as outras obrigações
assumidas pelo devedor, deve este requerer ao juiz seja julgada cumprida a recuperação
judicial e extintas as suas,obrigações, instruindo o seu requerimento com as respectivas
provas.

ri 1° O juiz mandará tomar público o requerimento, por edital, no
órgão oficial e em outro jornal de grande circulação, marcando o prazo de 10 (dez) dias,
para a reclamação dos interessados.

§ 2° Findo o prazo, o juiz julgará cumprida ou não a recuperação
judicial, declarando extintas as obrigações do devedor, depois de ouvi-lo, se alguma
reclamação tiver sido formulada, bem como o Ministério Público.

§ 3° Da sentença que julgar cumprida a recuperação judicial
podem apelar os interessados que hajam reclamado.

§ 4° Da decisão que a julgar não cumprida pode o devedor agravar
de instrumento.

§ 5° A sentença que julgar cumprida a recuperação judicial,
declarará a extinção das responsabilidades do devedor, com exceção dos débitos que
foram eventualmente renegociados, e será publicada por edital, no prazo de 15 (quinze)
dias. "
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Seção 11
Do Comitê e do Administrador Judicial na Recuperação Judicial

Art. 59. O juiz, de oficio, poderá detenninar a constitUição de
Comitê de Recuperação, quando:

I - entender de sua necessidade, ante o grau de complexidade do
procedimento concursal em questão, ou;

II - em razão de sua avaliação a respeito do porte econômico-
fmanceiro do devedor.

Parágrafo único. Em qualquer fase da recuperação judicial, desde
que observados os critérios definidos no caput deste artigo, o juiz poderá determinar a
constituição de Comitê de Recuperação.

Art. 60. No despacho que detenninar a constituição do Comitê, o
juiz nomeará seus membros, bem como designará os respectivos suplentes.

Parágrafo único. Os demais membros do Comitê, à exceção do
administrador judicial, não terão suas remunerações custeadas pela empresa em
recuperação judicial, mas as suas despesas realizadas em razão do negócio em
recuperação, se devidamente comprovadas e com a autorização do juiz, serão prontamente
ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa da empresa

Art. 61. O Comitê será composto por 4 (quatro) membros,
observando-se, necessariamente, nesta composição, um representante de cada grupo de
credores, sendo:

I - o administrador judicial, cuja designação devera recair sobre
profissional idôneo de nível superior, fonnado preferencialmente nas áreas direito,
economia, administração de empresas ou contabilidade;

II - I (um) representante dos empregados, cuja indicação e de seus
2 (dois) suplentes serão feitas pelo sindicato representativo da categoria profissional de
maior contingente no quadro de empregados da empresa em recuperação;

III - I (um) representante da classe de credores privilegiados, bem
como a indicação de 2 (dois) suplentes;

IV - I (um) representante da classe de credores quirografários,
bem como a indicação de 2 (dois) suplentes.

Parágrafo único. O juiz designará o administrador judicial como
presidente do Gomitê.

Art. 62. Os membros do Comitê, quando este for criado,
assumirão suas funções mediante tenno de nomeação finnado nos autos e exercerão a
fiscalização da gestão do devedor, exceto o administrador judicial que terá a atribuição de
co-gerir os negócios da empresa em recuperação, acompanhando todos os atos do devedor.
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nesta lei:
§ 10 Compete ao Comitê, além de outras atribuições previstas

. I - elaborar, se for o caso, um plano de recuperação alternativo
mediante estudo fundamentado que comprove a inviabilidade econômico-financeira d~
plano de recuperação apresentado pelo devedor;

_ II - fisc~izar a administração do devedor no decorrer do processo
de recuperaçao, apresentando, trimestralmente, relatório circunstanciado de sua situação;
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III - apurar quaisquer reclamações dos interessados e emitir
parecer sobre as mesmas;

IV - fiscalizar a execução do plano de recuperação apresentado
pelo devedor.

§ 2° As decisões do Comitê, tomadas pela sua maIona, serão
consignadas em livro de atas, rubricado pelo juizo da recuperação, que ficará à disposição
dos credores e do devedor por 60 (sessenta) dias.

§ 3° No caso de empate nas decisões do Comitê, caberá ao
administrador judicial o voto de qualidade.

§ 4° Na hipótese do devedor ser afastado, os demais membros do
Comitê fiscalizarão os atos do administrador judicial, que passará a ser denominado
administrador-gestor e será, doravante, o único responsável pela gestão dos negócios da
empresa.

§ 5° Na hipótese do administrador judicial recusar ou estar
impedido de aceitar o encargo para gerir os negócios da empresa em recuperação, o juiz o
destituirá e nomeará, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da recusa ou da
declaração do impedimento nos autos, um administrador-gestor para assumir suas funções
nos termos desta lei.

Art. 63. Não poderão integrar o Comitê ou exercer as funções de
administrador-gestor aqueles que, nos últimos 5 (cinco) anos, tendo exercido o cargo de
administrador-gestor ou de membro do Comitê, em liquidação ou recuperação judicial
anterior, foram destituidos, deixaram de prestar contas dentro dos prazos legais ou tiveram
a prestação de contas desaprovada.

§ 1° Fica também impedido de integrar o Comitê ou exercer a
função de administrador-gestor aquele que tiver relação de parentesco ou afinidade até o
tercei,ro grau com o devedor ou com os representantes legais da empresa devedora, ou
deles for amigo, inimigo ou dependente.

§ 2° O devedor, qualquer credor e o Ministério Público poderão
reclamar da nomeação de membros do Comitê ou do administrador judicial, feita em
desobediência aos preceitos desta lei, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação
da nomeação pela imprensa oficial.

§ 3° O juiz decidirá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a
reclamação referida no parágrafo anterior.

§ 4° Da decisão cabe agravo de instrumento.

Art. 64. O devedor, o Ministério Público ou qualquer interessado
poderá requerer, mediante pedido fundamentado, a dissolução do Comitê, quando for o
caso, ou a destituição de quaisquer de seus membros ou do administrador judicial por
omissão, negligência ou prática de ato lesivo à administração.

§ I° Os demais membros do Comitê, pelos mesmos motivos e
forma, poderão requerer ao juiz a destituição do administrador-gestor, que será intimado
para apresentar esclarecimentos.
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§ 2° Após intimar o devedor, credores e o Ministério Público para,
em 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre o pedido de destituição, em despacho
fundamentado, o juiz decidirá.

§ 3° Na destituição, o juiz aplicará ao destituído, se for o caso, a
penalidade prevista no art. 95 desta lei, designando os substitutos para compor o Comitê e
nomeando novo administrador judicial ou administrador-gestor, conforme o caso.
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§ 4° O juiz pode, de oficio, por motivo justificado, destituir
quaisquer dos membros do Comitê, quando for o caso, ou o administrador judicial.

Art. 65. Quando for o caso, compete ao devedor, ao novo
administrador judicial, quando nomeado, ou a qualquer credor, se for o caso, propor a ação
de responsabilidade civil contra o destituído.

Art. 66. Não havendo a constituição de Comitê, a fiscalização da
gestão do devedor será exercida pelo administrador judicial, nomeado no despacho que
defere a recuperação judicial, que, na hipótese de afastamento do devedor, assumirá, na
qualidade de administrador-gestor, a administração da empresa em recuperação, sempre
sob a imediata superintendência do juiz.

Parágrafo único. Competé ao administrador judicial, na hipótese
de não ser constituído o Comitê, desempenhar as mesmas atribuições deste previstas nesta

lei.
Art. 67. A remuneração do administrador judicial na recuperação

judicial será fixada peló juiz com base na qualidade do trabalho realizado e no seu grau de
complexidade, não podendo exceder a 5% (cinco por cento) do valor pago aos credores.

§ 1° Concomitantemente ao pagamento realizado aos credores, o
devedor pagará a remuneração devida ao administrador judicial.

§ 2° Não terá direito à remuneração o administrador judicial que
renunciar sem relevante razão, não cumprir as obrigações fixadas nesta lei, tiver as suas
prestações de contas desaprovadas ou for destituído de suas funções.

§ 3° A remuneração do administrador-gestor, quando for o caso,
será fixada pelo juiz, observados os termos da legislação trabalhista em vigor, e terá como
base os valores praticados no mercado para o desempenho de idênticas funções.

Art. 68. Caberá ao devedor arcar com as despesas relativas às
remunerações do administrador judicial e do administrador-gestor, quando for o caso, e
ainda das pessoas eventualmente contratadas para assessorá-los, as quais serão autorizadas
pelo juiz, após manifestação do devedor e do Ministério Público, no prazo conjunto de 05
(cinco) dias.

Capítulo IV
Da CODvolação da Recuperação Judicial em Liquidação Judicial

Art. 69. Demonstrando-se, no curso da recuperação judicial, a
inviabilidade econômica e financeira da empresa ou o descumprimento do plano
delineado, o Ministério Público, os credores, ou quaisquer interessados poderão requerer a
convolação da recuperação em liquidação judicial.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista no·art. 42, V,
desta lei, as condições contratuais serão mantidas até a realização do ativo.

Art. 70. A liquidação judicial poderá ainda ser decretada em
qualquer momento do processo de recuperação, quando:

I - o administrador judicial, o Comitê, quando for o caso, ou
qualquer credor demonstrar a inviabilidade econômico-financeira do devedor;

11 - ocorrerem prejuízos continuados, com a redução do ativo e
aumento significativo do passivo;

III - o defedor não demonstrar condições para cumprir o plano de
recuperação econômico-financeira e de suas eventuais modificações;
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IV - não tiver sido cumprida qualquer etapa do plano de
recuperação econômico-financeira, salvo caso fortuito ou força maior plenamente
justificados e aceitos pelo juiz;

v - houver atraso injustificado na liquidação das obrigações ou
descumprimento dos prazos estabelecidos em relação aos credores, novos fornecedores e
terceiros.

Art. 71. Convencido dessas circunstâncias, o JUIZ ordenará a
liquidação judicial, contendo seu despacho o nome da empresa liquidanda, a data e o
horário da decisão, as razões do não prosseguimento de sua atividade, nomeando, desde
logo, administrador judicial para tomar todas as providências, independente de termo de
nomeação, e fixando o termo legal da liquidação judicial.

Art. 72. Havendo dúvida quanto ao estado geral da empresa em
crise, poderá o juiz designar audiência, a ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias, com
os credores e o devedor, convocando ainda profissional técnico especializado para auxiliá
lo.

Art. 73. A decisão que determina a liquidação judicial ou a
indefere sujeitar-se-á ao recurso de agravo de instrUmento.

Art. 74. Na convolação da recuperação em liquidação judicial, os
atos de administração, endividamento, oneração ou alienação praticados durante aquele
periodo, se presumem válidos, se realizados na forma desta lei.

Parágrafo único. As obrigações resultantes de atos praticados na
forma do caput deste artigo, em caso de liquidação judicial superveniente, reputam-se
como extraconcursais e serão pagas tão logo haja dinheiro em caixa.

Art. 75. Na liquidação judicial, os be1)s serão imediatamente
arrecadados e, ato contínuo, alienados na forma do art. 149 e seguintes desta lei.

Parágrafo único. O pagamento aos credores será feito depois da
publicação do quadro geral.

Art. 76. Comprovado que o custo da liquidação é incompatível
com o ativo do devedor, poderá o juiz, ouvido o Ministério Público, determinar o
encerramento antecipado do procedimento, publicando-se edital com prazo de 20 (vinte)
dias para manifestação dos interessados, findo os quais proferirá decisão.

Capítulo V
Da Liquidação Judicial

Seção I
Da Decretação da Liquidação Judicial

do Devedor

Art. 77. Será decretada a liquidação judicial doagente econômico

que:

I I - sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, dívida
líquida constante de título executivo que ultrapasse a soma corre.sp.o~dente a 10.000 UFIR
(dez mil unidades fiscais de referência), considerado o valor ongmano;

II _executado, não paga, não deposita, não nomeia bens à penhora,

de dívida líquida e certa;

III - comprovadamente:
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a) procede à liquidação desordenada de seus ativos ou lança mão
de meios ruinosos ou fraudulentos para realizar pagamentos;

b) realiza por atos inequivocos ou tenta realizar, com o fito de
retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou
totalidade de seu ativo a terceiros, credores ou não;

c) transfere ou tenta transferir a terceiro o seu estabelecimento sem
o consentimento de todos os credores, salvo se ficar com bens suficientes para solver o seu
passivo; .

d) simula a transferência de seu principal estabelecimento, para
burlar a legislação, a fiscalização ou prejudicar credores; .

e) 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;

f) 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 de seu domicílio ou da sede do estabelecimento principal de
seu negócio.

§ l° Consideram-se praticados pelas sociedades os atos dessa
natureza provenientes de seus diretores, gerentes ou liquidantes. .

§ 2° Dentro do prazo dé contestação, conforme disposto no art.
79, V, desta lei, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial, na forma desta leí.

Art. 78. Para efeitos desta lei, considera-se obrigação líquida,
legitimando o pedido de liquidação judicial do devedor, a constante dos títulos executivos
judiciais e extrajudiciais regularmente protestados.

Parágrafo úniCo. Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de
liquidação judicial os créditos que não se possam na mesma recliunar.

Art. 79. A liquidação judicial, na hipótese do art. 77, I e lI, desta
lei, não será decretada se o requerido provar:

I - a falsidade do título da obrigação;

II - a prescrição da obrigação contida no título respectivo;

III - a nulidade da obrigação ou do título respectivo;

IV - o pagamento da dívida;

v - a apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da
contestação e respectivo rol de credores;

VI - qualquer outro fato que extinga, suspenda ou não legitime o
pagamento do título que é reclamado.

Art. 80. Estão legitimados para requerer a liquidação judicial do
devedor:

1 - o próprio devedor;

II - o cônjuge sobrevivente, os herdeiros do devedor, o
inventariante, o sócio remanescente ou o liquidante;
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m -qualquer credor, apresentando prova de tal qualidade.

Parágrafo único. O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá
prestar caução relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o art. 99

desta lei.

Art. 81. Na hipótese do art. 77, l, desta lei, para requerer a
liquidação judicial daquele que não paga no vencimento dívida líquida constante de título
executivo, deverá o credor instruir o pedido com instrumento representativo desta dívida,
cujo valor originário deverá ser superior a 10.000 UFIR (dez mil unidades fiscais de
refer!ncia), representado por um ou mais títulos executivos devidamente protestados,

acompanhado de certidão de protesto de dois ou mais títulos de credores distintos, tirados
contra o devedor no período de 90 (noventa) dias anteriores à data do pedido.

§ 1° Deferida a inicial, o juiz mandará citar o devedor para, em 5
(cinco) dias, apresentar defesa.

§ 2° Feita a citação, se o devedor alegar matéria relevante para o
não pagamento da divida, o juiz poderá conceder prazo para provar a sua defesa. que não
será superior a 10 (dez) dias.

§ 3° Poderá o devedor, no prazo de defesa, depositar o valor
correspondente ao crédito.

§ 4° Feito o depósito, a liquidação judicial do devedor não poderá
ser decretada e, diante da improcedência de sua defesa, o juiz declarará exigível o ~rédito e
detenninará o levantamento da soma em favor do autor da ação.

§ 5° Se o devedor, ou seu representante legal, não for localizado,
far-se-á a citação por edital.

§ 6° Findo o prazo, ainda que à revelia do devedor, o escrivão o
certificará e fará os autos conclusos ao juiz, que nomeará curador especial, de acordo com
o art. 9°, lI, do Código de Processo Civil.

Art. 82. Para a decretação de liquidação judicial requerida com
base no art. 77, lI, desta lei, o credor instruirá o pedido com certidão expedida pelo
cartório onde se processa a execução.

Parágrafo único. No processamento do pedido de que trata o caput
deste artigo, aplicar-se-á, no que couber, o disposto no artigo anterior.

Art. 83. Para a liquidação judicial ser decretada com base nas
hípóteses previstas no art;'n, m, desta lei, o requerente especificará na petição os -fatos
que a caracterizam, juntando as provas que tiver e indicando as que pretenda produzir.

Parágrafo único. No processamento do pedido de que trata o caput
deste artigo, aplicar-se-á, no que couber, o disposto no art. 81 desta lei.

Art. 84. O devedor que requerer ao juiz, a qualquer tempo, a sua
liquidação judicial, apresentará, juntando ao seu requerimento:

l • demonstrações financeiras referentes ao último exercício social
e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita
observAncia da legislação s~cietária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

Dezembro de 1999



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

11 - relação nominal dos credores, indicando endereço de cada um,
importância, classificação e natureza dos respectivos créditos;

111 - relação dos bens que compõem o ativo, com a respectiva
estimativa de valor;

IV - contrato social ou estatuto em vigor, ou não havendo, a
indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais;

v - certidões de executivo fiscal dos últimos 5 (cinco) anos;

VI - os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem
exigidos por lei;

VII - relação dos administradores da empresa nos últimos 5
(cinco) anos, com os respectivos endereços, suas fimções e participação acionária.

§ 1° Não sendo apresentada pelo devedor a relação prevista no
inciso II deste artigo, o juiz, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo do
disposto no art. 94, VI, desta lei, poderá nomear perito para elaborá-Ia, na forma exigida
nesta lei, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura de seu termo
de nomeação.

§ 2° Aos credores incluídos na relação apresentada pelo devedor
ou que tenham apresentado a ação de habilitação de crédito, desde o momento da
decretação da liquidação judicial, ficam garantidos os seguintes direitos:

I - intervir, como assistente, em quaisquer ações ou incidentes em
que a massa liquidanda seja parte ou interessada;

II - fiscalizar a administração da massa liquidanda, requerer e
promover no processo de falência o que for a bem dos interesses dos credores e da
execução da presente lei, sendo as despesas que fizerem indenizadas pela massa, se esta
auferir vantagem;

m- examinar, em qualquer tempo, os livros e papéis do devedor e
da administração da massa liquidanda, independentemente de autorização do juiz.

Art. 85. A sentença que decretar a liquidação judicial do devedor,
dentre outras determinações:

I - conterá a síntese do pedido, identificação do devedor, nomes
dos que forem a esse tempo administradores da empresa;

11 - fixará o termo legal da liquidação judicial, sem poder retrotraí
lo por mais de 90 (no.venta) dias, contados do:

a) primeiro protesto por falta de pagamento, ou;

b) do requerimento de recuperação judicial, na hipótese de
convolação desta em liquidação judicial, ou;

c) requerimento de autoliquidação judicial formulado nos termos
desta lei.

m-ordenará, na hipótese de pedido formulado por terceiro, que o
devedor apresente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a relação nominal a que se refere o
inciso II do artigo anterior, sujeitando-se às sanções previstas no art. 95 desta lei;

IV - marcará prazo para os credores declararem seus créditos,
observado o disposto no art. 13 e seguintes desta lei;
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. V - ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o
devedor, remetendo-se os respectivos autos ao juízo universal, ressalvadas somente as
hipóteses previstas no art. 7°, §§ 1° e 3°, desta lei;

VI - proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração
de bens do devedor, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial;

VII - determinará as diligências necessárias para salvaguardar os
interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do devedor ou dos
representantes da empresa em liquidação judicial, quando requerida com fundamento em
provas que demonstrem a prática decrime definido em lei;

VIII - ordenará à Junta Comercial ou ao ~egistro Civil de Pessoas
Juridicas da respectiva Comarca, que proceda à anotação da liqu~dação judicial no registro
da firma iridividual ou da pessoa jurídica, devendo ainda, informar o nome dos
administradores é responsáveis para as demais juntas comerciais de todo território
nacional;' .,'

IX - nomeará o administrador judicial, que desempenhará suas
funções na forma do art. 140 e seguintes desta lei;

X - determinará a expedição de oficios aos órgãos e repartições
p~blicas e demais em.idades para que informem a existência de bens ~, direitos do devedor;

- XI - pronunciar-se-á a respeito da lacração do estabelecimento,
observado o disposto no art. 90 desta lei.

§ 1° O escrivão fará publicar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
contados do recebimento dos autos em cartórío, a sentença a que se refere o caput deste
artigo ea relação de credores.

§ 2° Da decisão que fixar ou retificar o termo legal da liquidação
jud,icial, podem os interessados interpor recurso de agravo.

§ 3° O termo legal poderá ser retificado, uma urnca vez, até o
prazo de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de liquidação judicial.

Seção 11
Disposições Gerais

Art. 86. O procedimento de liquidação judicial visa atender aos
princípios da economia e celeridade processuais, competindo ao administrador judicial a
arrecadação dos bens, e, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a apresentação de
relatório, no qual exporá as causas e circunstâncias que conduziram à situaÇão da
liquidação judicial e apontará as responsabilidades civil e penal dos envolvidos.

Parágrafo único. Havendo motivo justificado, o prazo previsto no
caput deste artigo poderá ser prorrogado, por igual período, pelo juiz, que fixará novo
prazo para apresentação do relatórío.

Art. 87. Na forma do art. 85, VIII, desta lei, caberá ao escrivão
efetuar a comunic;ação da liquidação judicial à Junta Comercial ou ao Registro Civil de
Pessoas Jurídicas/que providenciarão para que nos registros da empresa conste a
expressão "em Liquidação Judicial", a data de sua decretação e o respectivo encerramento,
quando este se der.
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Art. 88. Poderão os credores, de forma individual ou coletiva, em
razão dos custos e no interesse da massa liquidanda, adjudicar, de imediato, os bens
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Parágrafo único. Decorridos o prazo do edital da decretação da
liquidação judicial sem que haja pedido de habilitação de crédito, o juiz no prazo de 10
(dez) dias encerrará a liquidação judicial.

Art. 89. Os bens arrecadados poderão ser:

I - dados em pagamento, observada a classificação dos créditos,
ou;

II - removidos, desde que haja necessidade de sua melhor guarda e
conservação, hipótese em que permanecerão em depósito sob responsabilidade do
administrador judicial, mediante compromisso.

Art. 90. O estabelecimento comercial permanecerá lacrado até a
etapa de arrecadação, exceto se os bens forem perecíveis ou sujeitos a danos írreversíveis,
quando poderá se mostrar imprescindível o arrendamento de outro ponto comercial,
mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público.

Parágrafo único. O estabelecimento também não permanecerá
lacrado se ocorrer a hipótese prevista no art. 69, parágrafo único, desta lei.

Art. 91. O devedor, os administradores e os controladores da
empresa sob liquidação judicial, no caso deste terem cometido algum crime previsto nesta
lei, ficarão impossibilitados de exercer qualquer atividade empresarial pelo prazo de 1
(um) ano, contado do trânsito em julgado da decisão de extinção do procedimento ou da
sentença que declarou sua reabilitação.

Art. 92. Os pedidos de liquidação judicial estão sujeitos a
distribuição obrigatória, segundo rigorosa ordem de apresentação.

§ I ° Esses pedidos serão entregues, imediatamente, pelo
distribuidor ao escrivão a quem houverem sido distribuídos.

§ 2° A distribuição do pedido previne a jurisdição para qualquer
outro da mesma natureza, relativo ao mesmo devedor.

§ 3° As ações que devam ser propostas no juizo da liquidação
judicial estão sujeitas à distribuição por dependência.

Art. 93. Os processos de liquidação judicial e os seus incidentes
preferem a todos os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância.

Art. 94. A decretação da liquidação judicial impõe ao devedor os
seguintes deveres:

I - assinar nos autos, desde que intimado da sentença declaratória,
termo de comparecimento, com a indicação do nome, nacionalidade, estado civil, endereço
completo da residência, devendo ainda declarar, para constar do dito termo:

a) as causas determinantes da sua liquidação judicial, quando
requerida pelos credores;

Sexta-fcira 3 00535

b) se tem firma inscrita, quando a inscreveu, exibind? a prova;

c) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os
sócios, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto e a prova do
respectivo registro;

d) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros
obrigatórios;

e) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando o seu
objeto, o nome e endereço do mandatário;
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f) seus bens imóveis e móveis que não se encontram no
estabelecimento;

g) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato;

h) informar suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança,
processos em andamento em que for autor ou réu;

i) o compromisso de guarda e conservação dos bens sob depósito;

rI - depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de
comparecimento, os seus livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao administrador
judicial, depois de encerrados por termos lavrados pelo escrivão e assinados pelo juiz;

IH - não se ausentar do lugar onde se processa a liquidação
judicial sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador
bastante, sob as penas cominadas na lei;

IV - comparecer a todos os atos da liquidação judicial, podendo
ser representado por procurador, quando ocorrerem motivos justificados;

V - entregar, sem demora, todos os bens, livros, papéis e
documentos ao administrador judicial, indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que
porventura tenha em poder de terceiros;

VI - prestar verbalmente ou por escrito, as informações
reclamadas pelo juiz, administrador judicial, representante do Ministério Público e
credores, sobre circunstâncias e fatos que interessem à liquidação judicial;

VII - auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza;

VIII - examinar as declarações de crédito apresentadas;

IX - assistir ao levantamento, à verificação do balanço e exame
dos liVros;

X - examinar e dar parecer, sempre que for determinado pelo juiz;

XI - apresentar, dentro do prazo determinado nesta lei, a relação

de seus credores.

Art. 95. Faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que a
presente lei lhe impõe, poderá o devedor sujeitar-se à prisão administrativa por ordem do
juiz, de oficio, a pedido de qualquer credor regularmente habilitado ou, ainda, a
requerimento do representante do Ministério Público, sendo-lhe assegurada a defesa prévia

nos termos da lei processual penal.

parágrafo único. A prisão não poderá exceder a 120 (cento e vinte)

dias, e do despacho que a decretar caberá agravo de instrumento.

Art. 96. Da sentença que decretar a liquidação judicial pode o

devedor, o credor ou o terceiro prejudicado, agravar de instrumento.

Art. 97. A sentença que decretar a liquidação judicial com base no
art. 77, I, desta lei, pode ser embargada pelo devedor, processando-se os embargos em
autos separados, com a intimação do requerente para impugnação, admitindo-se corno

assistente o administrador e qualquer credor.

§ 10 O embargante apresentará os embargos deduzidos em

requerimento articulado, no prazo de 3 (três) dias, contados daquele em que for publicada
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no órgão oficial a sentença que decretou a liquidação judicial, podendo o embargado
contestá-los em igual prazo.

§ 2' Decorrido o prazo para contestação, os autos serão conclusos
ao juiz que abrirá vistas ao Ministério Públic0 e a seguir, determinará as provas a serem
produzidas e designará data e hora para a audiência de instrução e julgamento.

§ 3' Da sentença que julga os embargos cabe apelação:

§ 4' Os embargos não suspendem os efeitos da sentença. que
decreta a liquidação judicial, nem interrompem as diligências e atos do processo.

Art. 98. Cabe apelação da sentença que não decretar a liquidação
judicial.

Parágrafo único. A sentença que não decretar a liquidação judicial
não terá autoridade de coisa julgada.

Art. 99. Quem por dolo requerer a liquidação judicial de outrem,
será condenado, na sentença que denegar a liquidação, em primeira ou segunda instância,
a indenizar ao devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença.

§ l' Sendo a liquidação judicial requerida por mais de uma pessoa,
os requerentes serão solidariamente responsáveis.

§ 2' Por ação própria, pode o prejudicado reclamar indenização,
no caso de culpa ou abuso do requerente da liquidação judicial denegada.

Art. 100. Os atos de administração praticados pelo devedor
durante o processo de recuperação judicial, mesmo aqueles que causaram endividamento à
massa, desde que tenham recebido autorização judicial, após a manifestação do
administrador judicial ou do Comitê, quando for o caso, não estarão sujeitos aos efeitos da
liquidação judicial superveniente e serão reputados como extraconcursais.

Parágrafo único. Serão considerados ineficazes na liquidação
judicial os atos praticados com infringência ao art. 52, § 1', desta lei.

Art. 10I. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes
da recuperação judicial, quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores,
tendo prosseguimento as habilitações que estejam em curso.

Art. 102. A sentença que decreta a liquidação judicial da
sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis, diretores e administradores solidários
por lei, também acarreta a liquidação destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos
jurídicos produzidos em relação à sociedade em liquidação, e, por isso, deverlo também
ser citados para apresentar defesa, se assim o desejar.

§ l' O disposto no caput deste artigo aplica-se ao sócio que tenha
se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade, há menos de 02
(dois) anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteraçlo do contrato,
no caso de não lerem sido solvidas até a data da decretação da liquidação judicial.

§ 2' Os sócios com responsabilidade ilimitada, os diretores e
administradores solidários por lei, que serão previamente citados, poderão exercer o
direito de defesa que esta lei assegura à sociedade devedora

Art. 103. A responsabilidade solidária d()~ contrqladores e
administradores da sociedade por ações e a dos sócios-gerentes da sociedade por quotae ri"
responsabilidade limitada, estabelecidas nas respectivas leis, bem como a dos S0

comanditários e do sócio oculto, previstas em lei, serão apuradas no próprio juízo da
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liquidação judicial, independentemente da realização do ativo e da prova da sua
insuficiência para cobrir o passivo.

§ 1° A petição inicial, instruída com os documentos pertinentes,
mencionará os fatos e indicará as provas, inclusive rol de testemunhas, que serão ouvidas
na instruç,"o.

§ 2° O réu será citado para comparecer à audiência de instrução e
julgamento e apresentar defesa, com produção de prova, se necessário, no prazo de 15
(quinze) dias.

§ 3° O autor será intimado da designação da audiência, para
comparecer pessoalmente ou por intennédio de seu procurador.

§ 4° Encerrada a instrução, será aberta vista ao Ministério Público
e o juiz proferirá decisão.

§ so O prazo decadencial para interpor a ação de responsabilização
prevista no caput deste artigo será de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da
sentença que decretar a liquidação judicial.

§ 6° Para os fins do disposto no caput deste artigo, na sentença que
decretar a liquidação judicial, o juiz poderá, de oficio, ou mediante requerimento das
partes interessadas, ordenar a indisponibilidade dos bens particulares dos réus, compatível
com o dano provocado, até o julgamento da ação de responsabilização.

Seção III
Da Autoliquidação Judicial

Art. 104. O devedor sem as mínimas condições de pleitear sua
recuperação judicial poderá requerer ao juizo sua liquidação judicial, expondo as razões
relevantes do seu pedido, acompanhado do último balanço patrimonia~ da relação dos
credores e de seu ativo disponível, comprovando a impossibilidade de prosseguimento da
atividade empresarial.

Art. 105. O requerimento de autoliquidação judicial será
distribuído preferencialmente, sendo concedida vista ao Ministério Público.

§ 1° Não estando o requerimento regularmente instruído, o juiz
poderá determinar que seja eqlendado, no prazo de 10 (dez) dias, sobrestando-se neste
período qualquer pedido de liquidação judicial, enquanto não decidida a autoliquidação.

§ 2~ A sentença que decretar a autoliquidação judicial do devedor
observará a forma do art. 71 desta lei.

Art. 106. Independente da adoção de outras medidas de urgência,
caberá ao Ministério Público ou a qualquer credor interessado promover as ações visando
à responsabilização civil e penal, no intuito de preservar o patrimônio do devedor.

Art. 107. Dentre outros deveres que esta lei lhe impõe, fica ainda
o devedor, na autoliquidação, obrigado a:

I - fornecer dados e informes necessários à apuração do ativo e
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liquidação do passivo;

n - subsidiar o administrador judicial nos incident.es, sempre
agindo no interesse da massa Iiquidanda.
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Seção IV
Da Arrecadação e Custódia dos Bens

Art 108. Ato continuo à assinatura do tenno de nomeação, o
administrador judicial, acompanhado do oficial de justiça e do Ministério Público, efetuará
a arrecadação dos bens de fonna individualizada ou relacionada, ainda do sócio
ilimitadamente responsável, no local em que se encontrem, procedendo à apreensão dos
documentos do devedor, lavrando-se auto circunstanciado.

§ I° Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador
judicial ou de pessoa por este escolhida, sob a responsabilidade dele, podendo o devedor
ser incumbido da guarda de bens.

§ 2° Sempre que necessário, o juiz designará depositário o próprio
devedor, que acompanhará a arrecadação, antes do administrador judicial asswnir suas
funções.

§ 3° Decretada a liquidação judicial, não sendo possivel proceder à
arrecadação ou conclui-Ia no dia em que teve inicio, será lacrada a sede do
estabelecimento e de suas eventuais filiais.

§ 4° Os bens que não se encontrarem no foro da recuperação ou da
liquidação judicial serão arrecadados mediante carta precatória itinerante, isenta de custas
e com preferência no cumprimento sob pena de responsabilidade funcional.

§ 5° O produto dos bens penhorados ou por outra fonna
apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecar, a requerimento do
administrador judicial, às autoridades competentes, a entrega deles.

§ 6° O devedor e as pessoas mencionadas no caput do art. 103
desta lei serão obrigados a indicar ao administrador judicial e ao Ministério Público os
bens sujeitos à arrecadação, sob pena de ser-lhes aplicada a sanção prevista no art 95
desta lei.

Art 109. O auto de arrecadação, composto pelo inventário, será
assinado pelo oficial de justiça, administrador judicial e Ministério Público e, se estiverem
presentes, pelo devedor ou administradores da sociedade sob liquidação judicial.

§ I°Serão referidos no inventário:

. I - os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor,
desl~ando-se o estad~ ~~ que se a~ham, número e denominação de cada um, páginas
escnturadas, data do IruCIO da escnturação e do último lançamento, e se os livros
obrigatórios estão revestidos das fonnalidades legais;

II - dinheiro, papéis, documentos e demais bens do devedor;

. . IH - os bens do devedor em poder de terceiro, a titulo de guarda,
depoSito, penhor ou retenção;

IV - os bens indicados como propriedade de terceiros ou
reclamados por estes, mencionando-se esta circunstância.
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quando possível.
§ 2° Os bens referidos no parágrafo anterior serão individuados,

. ~ 3° Em relação aos bens imóveis, o administrador judicial, no
prazo de 15 (quinze) dias após a sua arrecadação, exibirá as certidões do registro de
imóveis, extraidas posterionnente à decretação da liquidação judicial, com todas as
indicações que nele constarem.
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Art. 1iO. Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos à considerável
desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa, deverão ser
vendidos antecipadamente, feitas a arrecadação e avaliação, mediante autorização judicial.

Parágrafo único. O devedor será intimado, na liquidação dos bens,
para se manifestar sobre a proposta do administrador judicial, e o juiz decidirá em 72
(setenta e duas),horas.

Art. 111. O administrador judicial poderá, após laudo contendo o
valor de mercado, dar em locação ou celebrar outro contrato referente àos bens do
devedor, com o objetivo de produzir renda para a massa liquidanda.

Parágrafo único. A locação ou a contratação não atribui direito de
preferência na compra, nem podem importar em disposição to~al ou pàrcial dos bens, e
será celebrada por tempo indeterminado, não prejudicando a alie~ação independentemente
de sua forma.

Seção V
Dos Efeitos da Decretação da Liquidação Judicial

Art. 112. A decretação da liquidação juqicial sujeita todos os'
credores, que ,somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do devedor e do
sócio ilimitadamente responsável na forma que esta lei prescrever.

Art. 113. A decretação da liquidação judicial, além de outros
efeitos previstos no art. 7° desta lei:

I - produz o vencimento antecipado dos débitos pecuniários do
de-tedor e dos sócios ilimitadamente e solidariamente responsáveis, inclusive os
administradores;

fi - suspende o exercicio do direito de retenção sobre os bens
sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao administrador judicial;

m- cancela o exercício do direito de retirada ou de recebimento
do valor de suas quotas ou ações, por parte dos sócios da sociedade em liquidação.

Art. 114. Os contratos bilaterais não se resolvem pela liquidação
judicial e podem ser cumpridos pelo administrador judicial, se este achar conveniente para
a massa liquidanda.

§ 1° O contratante pode interpelar o administrador judicial, no
prazo de até 90 (noventa) dias, contados da assinatura do termo de sua nomeação, para
que, dentro de 10 (dez) dias, declare se cumpre ou não o contrato.

§ 2° A declaração negativa ou o silêncio do administrador judicial,
confere ao contraente o direito à indenização, cujo' valor, apurado em processo ordinário,
constituirá crédito quirografário.

Art. 115. Nas relaçqes contratuais abaixo mencionadas
prevalecerão as seguintes regras:

I

I - o vendedor não pode ob'lar I Iftll'tll du coisas expedidas ao
devedor e ainda em trânsito, se o comprador, anl.. do I'Iqll'rimtnlO da liquidação judicial,
as tiver revendido, sem fraude, à vista du f'at\lru , oOMeoimlfttol de transporte,
entregues ou remetidos pelo vendedor;
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rI - se o devedor vendeu coisas compostas e o administrador
judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à
disposição da massa liquidanda as coisas já recebidas, pedindo perdas e danos;

III - não tendo o devedor entregue coisa móvel que vendera a
prestações, e resolvendo o administrador judicial não executar o contrato, a massa
liquidanda restituirá ao comprador as prestações recebidas pelo devedor;

IV - a restituição de coisa móvel comprada pelo devedor, com
reserva de domínio do vendedor, dar-se-á, se o administrador judicial resolver não
continuar a execução do contrato, de acordo com o disposto nos arts. 1.070 e 1.071 do
Código de Processo Civil;

v - tratando-se de coisas vendidas a termo, que tenham cotação
em Bolsa 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 em bolsa ou mercado;

VI - na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a
legislação respectiva, independente de qualquer manifestação dos promitentes
compradores;

VII - a liquidação judicial do locador não resolve o contrato de
locação e, na liquidação do locatário, o administrador judicial pode, a qualquer tempo,
denunciar o contrato, indenizando o locador, mediante arbitramento pelo juiz, se houver
recusa deste em aceitá-Ia.

Art. 116. O administrador judicial, ouvidos os credores e o
Ministério Público, mediante autorização do juiz, poderá pleitear o cumprimento de
contrato unilateral, quando achar de conveniência para a massa liquidanda, realizando o
pagamento da prestação pela qual está obrigada, e comunicará sua intenção ao outro
contratante, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da assinatura do termo de sua
nomeação.

Art. 117. São ineficazes em relação aos promitente. compradores,
exceto quando houver anuência expressa destes, a constituição de direito real de garantia
sobre empreendimento imobiliário, quando as quantias liberadas pelo credor ao devedor
não tiverem sido aplicadas diretamente na construção do empreendimento e não
corresponderem ao cronograma fisico-financeiro.

Art. 118. O mandato conferido pelo devedor, antes da liquidação
judicial, acerca de negócios que interessam à massa liquidanda. ce.sará seus efeitos com a
decretação da liquidação judicial, cabendo ao mandatário prestar contas de sua gestão até
então.

Parágrafo único. Para o devedor cessa o mandato ou comissão que
houver recebido antes da liquidação judicial, salvo os que versem sobre matéria estranha a
comércio.

Art. 119. As contas correntes com o devedor consideram-se
encerradas no momento de decretação da liquidação judicial, verificando-se o respectivo
saldo.

Art. 120. Se o devedor fizer parte de alguma sociedade como
SOCIO solidário, comanditário, cotista ou acionista, para a massa liquidanda entrarão
somente os haveres que na sociedade ele possuir e forem apurados na forma estabelecida
1).0 contrato.

_ ... .§ 10 Se o eontrato ou o estatuto social Dada disciplinar a respeito, a
apuraçao far-se-a JudiCialmente, salvo se, por lei, pelo contrato ou estatuto, a sociedade
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tiver de liquidar-se, caso em que os haveres do devedor, somente após o pagamento de
todo o passivo da sociedade, entrarão para a massa liquidanda

§ 2° Nos casos de condomínio de que participe o devedor, deduzir
se-á do quinhão a este pertencente o que for devido aos outros condôminos em virtude do
estado de liquidação judicial.

Art. 121. Contra a massa liquidanda 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 eles responde, exclusivamente, o
produto dos bens que constituem a garantia.

Art. 122. Na liquidação judicial do espólio, fica suspenso o
processo de inventário, cabendo ao administrador judicial a realização de atos pendentes
em relação aos direitos e obrigações ~a massa liquidanda.

Art. 123. Durante o processo da liquidação judicial fica suspenso
o curso da prescrição relativa a obrigações de responsabiiidiÍde do devedor.

Art. 124. O sócio ilimitadamente responsável, diretores, gerentes
e administradores aos quais a liquidação judicial se estende, não poderão exigir qualquer
prestação devida, a que título for, pela sociedade em liquidação.

Art. 125. Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente
nesta lei, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios
gerais do direito. atendendo à unidade, à universalidade do concurso e à igualdade de
tratamento dos credores, observado o disposto no art. 114 desta lei.

Art. 126. O credor de coobrigados solidários, cujas liquidações
judiciais sejam decretadas, tem o direito de concorrer, em cada uma delas, pela totalidade
do seu crédito, até recebê-lo por inteiro, quando então comunicará ao juízo.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao
devedor cujas obrigações tenham sido extintas por sentença, na forma do art. 167 desta
lei.

Art. 127. As massas dos coobrigados em liquidação judicial não
t!m ação regressiva umas contra as outras.

§ 1° 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.
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§ 2° Se os dividendos' que couberem ao credor em todas as massas
coobrigadas excederem na importância total do crédito, o valor entrará para as massas
proporcionalmente.

§ 3° Se os coobrigados eram garantes uns dos outros, aquele
excesso pertencerá, conforme a ordem das obrigações, às massas dos coobrigados que
tíverem o direito de ser garantidas.

Art. 128. Os coobrigados solventes e os garantes do devedor ou
dos sócios ilimítadamente responsáveis e administradores a que se estende a liquidação
judicial podem apresentar a declaração do crédito correspondente às quantias pagas ou
devidas, se o credor não fizer a sua no prazo fixado em sentença.
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Seção VI
Dos Efeitos Quanto aos Atos Prejudiciais aos Credores

Art. 129. Não produzem efeitos relativamente à massa liquidanda,
tenha ou não o contratante conhecimento do estado econômico do devedor, seja ou não
intenção deste fraudar credores:

I - o pagamento de dividas não vencidas realizado pelo devedor
dentro do termo legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo
desconto do próprio titulo;

II - o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro
do termo legal, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato;

III - a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção,
dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente; se os bens dados em
hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa liquidanda receberá a pahe que devia
caber ao credor da hipoteca revogada;

IV - a prática de atos a título gratuito, desde 2 (dois) anos antes da
decretação da liquidação judicial;

v - a renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois) anos antes da
decretação da liquidação judicial;

VI - os registros de direitos reais e de transferência de propriedade
entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizadas
após a decretação da liquidação judicial, salvo se tiver havido prenotação anterior,;

VII - a venda ou transferência de estabelecimento comercial feita
sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo
existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo, exceto
se, dentro de 30 (trinta) dias, nenhuma objeção fizerarrt· 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. 130. São também revogáveis, relativamente à massa
liquidanda, os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se a fraude
do devedor e do terceiro.que com ele contratar.

Art. l3 I. As ações disciplinadas neste Capítulo deverão ser
propostas dentro de 3 (três) anos, contados da sentença que decretar a liquidação judicial.

Parágrafo único. As ações deverão ser promovidas pelo
administrador judicial com exclusividade, mas se não o fizer dentro dos 6 (seis) meses
seguintes à decretação da liquidação judicial, poderão, também, ser ajuizadas por qualquer
credor.

Art. 132. A ação revocatória pode ser promovida:

I - contra todos os que figuraram no ato, ou que por efeito dele
foram pagos, garantidos ou beneficiados;

II - contra os terceiros adquirentes:

a) se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do
devedor de prejudicar os credores;

b) se o direito se originou de ato mencionado no art. 129.
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III - contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos
incisos anteriores.

Art. 133. A ação revocatória correrá perante o juizo da liquidação
judicial e terá procedimento ordinário.

Art. 134. A apelação será recebida no efeito deyolutivo, no caso
do art. 129, no duplo efeito, no caso do art. 130.

Art. 135. A sentença que julgar procedente o pedido determinará a
restituição dos bens à massa liquidanda em espécie, com todos os acessórios ou o valor de
mercado, acrescido das perdas e danos.

§ 10 A massa liquidanda restituirá o que tiver sido prestado pelo
contratante, salvo na hipótese de impossibilidade, caso em que esse será admitido como
credor quirografário.

§ 20 É garantido ao terceiro de boa-fé a ação de perdas e danos a
qualquer tempo contra o devedor.

Art. 136. O juiz, na forma da lei processual civil, poderá antecipar
total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida.

Art. 137. O juiz poderá, a requerimento da parte interessada ou do
Ministério Público, ordenar, como medida cautelar, na forma da lei processual civil, o
seqüestro dos bens retirados do patrimônio do devedor que estejam em poder de terceiros.

Art. 138. A ineficácia pode ser oposta como defesa em ação ou
execução que será recebida comoimpugnação.

Art. 139. O ato pode ser revogado ou declarado ineficaz, embora
para sua celebração houvesse precedido sentença judicial ou fosse proveniente de medida
judicial assecuratória para a garantia da divida ou seu pagamento.

Seção VII
Do AdmiDistrador Judicial Da Liquidação Judicial

Art. 140. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do
juiz, administrar os bens compreendidos na liquidação judicial e exercer as funções que
lhe são atribuidas por esta lei.

§ 10 Além de outros deveres que a presente lei lhe impõe,
compete, ainda, ao administrador judicial:

1 - fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos
credores interessados sobre a liquidação judicial e a administração da massa liquidanda, e
dar extratos dos livros do' devedor, que merecerão fé de oficio, a fim de· servirem de
fundamento nas verificações e impugnações de créditos;

II - exigir dos credores, e dos procuradores ou administradores que
serviram aos interesses do devedor, quaisquer informações verbais ou por escrito;

m - comunicar ao juiz, para os fins do art. 89, m, desta lei, por
petição levada a despacho, qual o montante total dos créditos declarados, bem como
confrontar o valor destes créditos com o total do passivo informado na petição do devedor;

IV - indicar ao juiz perito avaliador e contador para:

a) avaliar os bens constantes do acervo da massa liquidanda;

b) proceder ao exame da escrituração do devedor;
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c) fornecer laudos nas ações de restituição, nas habilitações de
crédito, nos embargos de terceiro, e em qualquer ação ou execução em que a massa'
liquidanda tenha interesse;

v - relacionar as ações relativas à massa liquidanda em andamento
e adotar as providências que se fizerem necessárias para o ajuizamento no interesse dela

§ 2° A remuneração do perito contador e avaliador será fixada pelo
juiz, atendendo-se à complexidade dos trabalhos a serem executados e à importância da
massa liquidanda.

§ 3° Na hipótese do inciso II do § 1° deste artigo, será facultado ao
administrador judicial, em caso de recusa de quaisquer daqueles em atendê-lo, encaminhar
requerimento ao juiz que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, determinará que estas
pessoas venham em Juízo, sob pena de desobediência, e na sua presença as interrogará,
tomando seus depoimentos por escrito.

Art. 141. A remuneração do administrador judicial na liquidação
será fixada pelo juiz com base na qualidade do trabalho realizado e no seu grau de
complexidade, não podendo exceder a 5% (cínco por cento) do valor das receitas auferidas
pela massa liquidanda; e I0% (dez por cento) no caso das empresas relacionadas no art.
173 desta lei.

§ 1° Concomitante ao recebimento das receitas, será paga a
remuneração devida ao administrador judicial, desde que já aprovadas as prestações de
contas tempestivamente apresentadas.

§ 2° Não terá direito à remuneração o administrador judicial que
renunciar sem relevante razão, for substituído, não cumprir as obrigações fixadas nesta lei,
tiver as suas prestações de contas desaprovadas ou for destituído de suas funções.

Art. 142. O administrador judicial deverá ser pessoa de confiança
do Juizo, fisica ou juridica, prestando contas de suas funções, sempre que houver
recebimentos, sob pena de destituição.

Art. 143. A recusa ao encargo de administrador judicial deverá ser
feita por petição fundamentada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir da
notificação da nomeação.

Parágrafo único. Não comunicada a recusa no prazo previsto no
caput deste artigo, considerar-se-á como aceita a nomeação por parte do indicado.

Art. 144. O termo de nomeação deverá ser lavrado e assinado pelo
administrador judicial no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir de sua
notificação.

Art. 145. O administrador judicial exerce pessoalmente as suas
funções e não pode delegá-las, exceto para atos determinados, com prévia autorização do
juiz.

Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa
jurídica, declarar-se-á no termo de que trata o art. 144 desta lei o nome de seu
representante, que não poderá ser substituído sem licença do juiz.

Art. 146. O administrador judicial deverá apresentar ao juiz
relatório apontando a situação da empresa, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir
da assinatura do termo de nomeação, que conterá:

I - as causas e circunstâncias da liquidação judicial;
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11 - o exame sobre os atos do devedor e dos administradores da
sociedade em liquidação judicial, no exercício dos seus encargos e funções, na hipótese de
ocorrer liquidação Judicial que suceda a recuperação da empresa

Art. 147. O administrador judicial não poderá transigir sobre
créditos e negócios da massa liquidanda e conceder abatimento, sem autorização judicial,
ainda que sejam considerados de dificil recebimento, ouvinâo-se sempre o devedor.

Art. 148. O administrador judicial responde p~los prejuízos que
causar à massa liquidanda, 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 administrador judicial de responsabilidade civil e penal, quando não
ignorar o prejuizo que do seu ato possa resultar para a massa liquidanda ou quando
infringir disposição legal.

Seção VIII
Da Realização do Ativo

Art. 149. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do
respectivo auto ao processo de liquidação judicial, será iniciada a realização do ativo.

Art. 150. A venda dos bens será rCÍllizada de acordo com a
seguinte ordem de preferência:

I - alienação do estabelecimento em bloco;

11 - alienação de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente;

m - alienação em bloco dos bens que integram cada um dos
estabelecimentos do devedor, caso tenha cessado a exploração do seu negócio, ou de todos
eles;

IV - alienação parcelada ou individual dos bens.

Parágrafo único. Se convier à realização do ativo, ou em razão de
oportunidade, pode ser adotada mais de uma forma de alienação.

Art. 151. Na venda da empresa ou negócio do devedor, de um ou
mais estabelecimentos e dos bens em geral, serão tomadas as seguintes providências:

I - avaliação por um perito aprovado pelo juiz, que poderá ser
impugnada pelo devedor, administrador judicial, credores e pelo representante do
Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, contados de suajuntada aos autos;

11 - não havendo impugnação acerca da avaliação, ou julgada a
que tiver sido oferecida, haverá a alienação, em leilão público, anunciado em jornal de
ampla circulação, com 10 (dez) dias de antecedência, em se tratando de bens móveis, e
com 20 (vinte) dias, em se tratando de bens imóveis;

§ 10 A alienação do. bem em leilão público se dará pelo maior
lance oferecido, ainda que seja inferior ao valor de avaliação, mas o bem somente será
entregue ao arrematante decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após pago o
preço.

§.2° Os credores e demais interessados terão o prazo comum de 48
(quarenta e oito) horas, contadas da realização do leilão, para. ofe~eçere%Jl' mediante
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petição fundamentada, as impugnações que entenderem necessárias às propostas
oferecidaS.

§ 3° Transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
realização do leilão, com a impugnação de credores, interessados ou do representante do
Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz, que, no prazo de 05 (cinco) dias,
decidirá sobre as impugnações, validando ou não a venda efetuada.

§ 4° Da decisão caberá agravo, que só poderá ser interposto pelo
impugnante.

Art. 152. O juiz homologará qualquer outra forma de realização
do ativo, desde que aceita por credores que representem mais de 213 (dois terços) dos
créditos no valor que lhes caberá em rateio pela avaliação, inclusive com a formação de

". sociedade de credores ou constituição de sociedade cooperativa formada por trabalhadores
da própria empresa, com a participação, se necessária, dos atuais sócios, observando que:

I • a deliberação dos credores deverá ser reduzi~ento
público ou particular, caso em que será publicado aviso para ciência dos crédores que não
~sinaram o instrumento, os quais, no prazo de 05 (cinco) dias, podem impugnar a
deliberação somente qUanto à inexistência de quorum;

11 - após a publicação do aviso previsto no inciso anterior, será
con~edida vista ao representante do Ministério Público, para que ofereça sua manifestação
em ~lação à deliberação dos credores referida no caput deste artigo.

Parágrafo único. No caso de constituição de sociedade cooperativa
formada com trabalhadores da própria empresa, poderão estes utilizar seus créditos
derivados das relações de trabalho, preferencialmente, para aquisição de bens da empresa.

Art. 153. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar,
mediante decisão fundamentada, outras formas de realização do ativo diversas das
previstas nesta Seção.

Art. 154. Qualquer que seja a forma de realização do ativo
adotada, fica a massa liquidanda dispensada da apresentação de quaisquer certidões
negativas.

Art. 155. As quantias em dinheiro, recebidas a qualquer titulo,
serao depositadas, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes, em instituições
financeiras federais, estaduais ou privadas, conforme normas definidas pela corregedoria
geral de justiça.

§ 1° Todo e qualquer pagamento deverá ser feito por intermédio de
cheque nominal, que será assinado pelo administrador após a autorização do juiz.

§ 2° Deverá ser aberta conta judicial, com finalidade especifica,
para depositar a quantia pertencente a credor que não procedeu ao levantamento de seu
pagamento, expedindo-se edital com prazo de 30 (trinta) dias, e não ocorrendo a
manifestação deste, far-se-á o depósito de imediato, antes do encerramento da liquidação.

Seção IX
Do Pagamento aos Credores Da Liquidação Judicial

Art. 156. As importâncias adquiridas com a realização do ativo
serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no art. ~
e seguintes desta lei.
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Art. 157. Os créditos trabalhistas serão pagos prontamente, tão
logo haja disponibilidade em caixa.

Art. 158. Os credores restituirão em dobro as quantias recebidas,
acrescidas dos juros legais, se antes do encerramento da liquidação judicial ficar
evidenciado que a constituição do crédito ou da garantia resultou de falsidade, dolo, erro
essencial ou outro vício, ou foi obtida mediante documento decisivo cuja existência era
ignorada.

Art. 159. Iniciada a realização do ativo, e antes do rateio final, o
administrador judicial prestará contas da sua gestão, sempre que houver recebimentos.

§ 1° Apresentadas as contas, ficarão elas sob a responsabilidade do
escrivão, que em 03 (três) dias publicará aviso, pelo órgão oficial, colocando-as à
disposição do devedor e dos credores, pelo prazo de 15 (quinze) dias, quando poderão
apresentar impugnações.

§ 2° Ouvido o administrador judicial e valendo-se de
assessoramento técnico, quando necessário, o juiz julgará as contas.

Art. 16Ó. Aprovadas as contas e pagas as remunerações do
administrador judicial e de seus auxiliares, o juiz determinará a distribuição do rateio,
obedecida a classificação dos créditos, incluídos os créditos objeto de reserva.

Art. 161. Os créditos sujeitos a condição suspensiva ou pendentes
de decisão judicial, havendo pedido de reserva, ficarão depositados até posterior
averiguação ou publicação da decisão e, no caso de não se efetuar esta exigência ou de ser
improcedente a decisão, no todo ou em parte, serão objeto de rateio suplementar entre os
credores.

Art. 162. As sobras porventura existentes após pagamento integral
dos créditos serão restituidas ao devedor, mediante recibo nos autos.

Seção X
Da Extinção das Obrigações

Art. 163. A prescrição relativa às obrigações do devedor recomeça
a correr a partir do dia em que transitar em julgado a sentença do encerramento da
liquidação judicial.

Art. 164. Extingue as obrigações do devedor:

I - o pagamento, sendo permitida a novação dos créditos com
garantia real;

11 - o rateio de mais de 40% (quarenta por cento), depois de
realizado todo o ativo, sendo facultado o depósito da quantia necessária para atingir esta
porcentagem, se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo;

m - o decursoc1o prazo de.o5 (cinco) anos, contados a partir do
encerramento da liquidação judicial, se o devedor não tiver sido condenado à pena de
prisão pela prática de crime previsto nesta lei; .

IV - o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contados a partir do
encerramento da liquidação judicial, se o devedor tiver sido condenado à pena de prisão
pela prática de crime previsto nesta lei.

Art. 165. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos
termos dos arts. 163 e 164 desta lei, o devedor pode requerer que seja declarada por
sentença a extinção de todas as suas obrigações.
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Art. 166. O requerimento será autuado em apartado com os
respectivos documentos, e publicado o edital no órgão oficial, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 1° Dentro do prazo do edital, qualquer credor pode opor-se ao
pedido do devedor.

§ 2° Findo o prazo, o juiz, em 05 (cinco) dias, proferirá sentença
e, se o requerimento for anterior ao encerramento da liquidação judicial, declarará extintas
as obrigações, com o término do processo.

§ 3° Da sentença cabe apelação.

Art. 167. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos
termos desta lei, o sócio solidário da sociedade em liquidação também poderá requerer que
seja declarada por sentença a extinção de todas as suas obrigações.

Seção XI
Da Reabilitação do Devedor

Art. 168. Será concedida reabilitação ao devedor que teve
decretada sua liquidação judicial quando este:

I - pagar integralmente os créditos admitidos à liquidação judicial,
os juros correspondentes, as dividas e encargos da massa liquidanda e as despesas
processuais, ou;

II - tiver extintas suas obrigações nos termos previstos nos arts.
163 e 164 desta lei.

Art. 169. A reabilitação poderá ser requerida ao juiz da
liquidação judicial pelo devedor, seus herdeiros ou eventuais interessados.

Art. 170. Qualquer interessado poderá contestar a reabilitação
requerida.

Parágrafo único. Ouvido o Ministério Público, o juiz proferirá
sentença, em 10 (dez) dias.

Ar!. 171. Da sentença de reabilitação constará a ordem à Junta
Comercial ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas para que proceda ao cancelamento da
anotação prevista no art. 85, vm, desta lei, observando sempre a divulgação desta
ocorrência para todo território nacional.

Art. 172. A reabilitação cessa as incapacidades pessoais do
devedor, resultante da sentença que decretou a liquidação judicial.

Capítulo VI
Do Procedimento Especial da Recuperação e Liquidação Judicial de Microempresa e

Empresa de Pequeno Porte

Ar!. 173. As pessoas de que trata o art. 1° desta lei e que se
incluam nos conceitos de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da
legislação vigente, sujeitam-se às normas deste Capitulo.

Parágrafo único. Aplicar-se-ão à recuperação e liquidação
judiciais de microempresa e empresa de pequeno porte as disposições c6ntidas na
legislação específica que dispõe sobre o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e
favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte
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Art. 174. Para os fins desta lei, a microempresa e a empresa de
pequeno porte poderão manter escrituração comercial simplificada exigida na forma de
sua legislação especifica.

Parágrafo único. Além dos documentos exigidos por lei, a
microempresa e a empresa de pequeno porte poderão ainda comprovar suas operações
mediante utilização de meios eletrônicos e magnéticos de escritura~ão, que auxiliem o
conhecimento de terceiros e da fiscalização.

Art. 175. Para requerer a liquidação judicial de microempresa e
empresa de pequeno porte, deverá o credor instruir o pedido com um ou mais títulos
executivos devidamente protestados, acompanhado de certidão de protesto de dois ou mais
credores distintos, tirados contra o devedor no período de 90 (noventa) dias, anteríores à
data do pedido.

Parágrafo único. Os protestos, individuais ou somados, deverão
corresponder ao valor de 5.000 UFIR (cinco mil unidades fiscais de referência),
incorporando-se ao valor originário da obrigação exigida.

Art. 176. Poderão os empresários titulares das empresas previstas
no caput do art. 173 desta lei, antevendo a possibilidade de uma críse econômico
financeira, requerer a recuperação judicial, por intermédio da apresentação de um plano de
recuperação econômico-financeira, contendo as etapas de seu cumprimento.

§ 10 No plano de recuperação econômico-financeira previsto no
caput deste artigo, o devedor em crise exporá as razões determinantes do seu estado de
dificuldade econômica e propqrá a recuperação judicial da empresa, observado o prazo
máximo previsto no art. 181 desta lei.

§ 2° As dívidas trabalhistas terão preferência na fase de
recuperação judicial, não podendo, entretanto, comprometer mais do que 30% (trinta por
cento) do ativo circulante da empresa e seu pagamento estará limitado a 10.000 UFIR (dez
mil unidades fiscais de referência) por empregado, devendo eventual saldo remanescente,
mantida a sua classificação, ser pago ao longo do processo de recuperação.

§ 30 Na hipótese de parágrafo anterior, caso o montante devido
supere o limite de 30% (trinta por cento) do ativo circulante da empresa, caberá ao juiz
fixar o critério de rateio entre os empregados.

§ 4° Não será admitida a constituição de Comitê de Recuperação
para o procedimento especial relacionado à microempresa e empresa de pequeno porte.

Art. 177. Os valores dos débitos existentes, no procedimento de
recuperação, poderão ser pagos da seguinte maneira:

I - à vista, com desconto de 40% (quarenta por cento) sobre o
valor original. em relação a todas as classes de credores;

II - em 12 (doze) meses, com desconto de 20% (vinte por cento)
sobre o valor original;

III - em 24 (vinte e quatro) meses, hipótese em que o valor
original deverá ser integralmente pago.

Parágrafo único. Se houver prorrogação do prazo previsto no
inciso IH deste artigo, o juiz determinará, ouvindo os credores e o Ministério Público,
quais as eventuais condições e ônus que incidirão sobre as parcelas e o novo cronograma
de pagamento a ser definido.
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Art. 178. O plano de recuperação econômico-financeira conterá
minuciosa análise da atividade e desenvolverá todas as etapas de recuperação, cabendo séu
exame e aprovação pelo juiz, depois de ouvidos os credores, o administrador judicial e o
Ministério Público.

§ 10 Não havendo divergência de credores em relação ao plano, o
juiz o homologará de imediato.

§ 2° Havendo discrepância quanto ao plano, o juiz poderá
determinar os esclarecimentos necessários e os devidos ajustes na proposta, dentro de 10
(dez) dias.

§ 3° Feitas as devidas alterações no plano, remanescendo ainda
fundadas dúvidas, poderá o juiz designar audiência, em 15 (quinze) dias, solicitando a
presença de técIÚco especializado, se necessário, para superar eventuais divergências
referentes ao plano modificado.

§ 4° Caberá ao JUIZ, diante da inconsistência do plano ou da
constatação de evidente má-fé ou dolo por parte do devedor, no seu pedido de
recuperação, determinar a liquidação sumária da empresa, ouvindo antes seu representante
legal.

§ 5° Na demonstração da viabilidade da recuperação judicial de
microempresa e empresa de pequeno porte, serão considerados, além de outros, os
seguintes aspectos:

I - o tempo de constituição e sua importância social;

II - o número de seus empregados;

III - a repercussão de sua atividade no seio da comUIÚdade local;

IV - tempo de recuperação e a necessidade de recursos;

V - fidelidade do balanço e a integralização do capital;

VI - conta demonstrativa discriminando as receitas e despesas
efetivadas mês-a-mês.

§ 6° Para os fins deste Capítulo, o juiz poderá, julgando
desnecessário, dispensar a realização dos laudos pericial e de avaliação previstos nos arts.
46 e 47 desta lei.

Art. 179. Homologado o plano de recuperação, o devedor terá o
prazo de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério do juiz,
para viabilizar sua atividade, sem que possa aumentar gastos ou despesas e contratar
empregados, exceto se houver expressa concordância do juiz, ouvidos os credores e o
MiIÚstério Público.

Art. 180. Uma vez homologado o plano de recuperação
econômico-financeira da empresa, o devedor apresentará em juízo relatório de sua

atividade a cada 4 (quatro) meses, juntando cópia do balanço ou balancete, conforme o
caso, dando-se ciência aos credores.

§ l° Durante a execução do plano, se houver maIÚfestação de
algum credor relatando e caracterizando a impossibilidade de prosseguimento da
recuperação judicial, ouvido o devedor, o juiz decídirá pela manutenção ou liquidação da
empresa, em 10 (dez) dias.

§ 2° A decísão que determinar a liquidação da empresa implicará o
vencimento antecipado de todas as suas obrigações, com a possibilidade de venda
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antecipada de seus bens, desde que comprovado o perigo e o risco de prejuízo para a
massa liquídanda em caso de alienação futura ou dificuldade no depósito, observando-se o
disposto no art. 110 desta lei.

Art. 181. Nenhuma liquidação. judicial de microempresa e
empresa de pequeno porte perdurará por prazo superior a 4 (quatro) anos, cabendo ao juiz
tomar todas as providências, inclusive a remessa ao Ministério Público das peças
necessárias à'propositura de ações civis e criminais contra os responsáveis.

Art. 182. A ação revocatória será cabível na liquidação judicial de
microempresa e empresa de pequeno porte, e deverá ser proposta, no prazo de até I (um)
ano, contado do trânsito em julgado da sentença declaratória da liquidação judicial.

§ l° A legitimidade para propor a aç~o revocatória é conferida ao
Ministério Público, ao administrador judicial ou a qualquer ct:edor. '

§ 2° Encontrando-se presentes os pressupostos da antecipação da
tutela e os subsídios de verossimilhança, concederá o Juízo a ordem para que o bem fique
com a massa liquidanda, sob depósito judicial, que não poderá aliená-lo, exceto se ficar
caracterizado o estado perecível da coisa ou a desvalorização de seu preço.

Art. 183. Se durante o procedimento de recuperação judicial, o
devedor requerer sua auto-liquidação, o juiz ouvirá os credores em 10 (dez) dias, e
proferirá decisão, em até 5 (cinco) dias.

Art. 184. Os antigos e novos fornecedores do devedor em
reorganização, durante a fase de recuperação judicial das microempresas e empresas de
,pequeno porte, farão jus aos seus créditos conforme a capacidade do ativo e a liquidez
émpresarial, parceladamente.

Parágrafo único. Convolada a recuperação em liquidação judicial,
os atos juridicos válidos serão reconhecidos como despesas da massa Iiquidanda

, responsável.

Art. 185. Aplicam-se, naquilo que não colidir com o disposto
neste Capítulo, ao .procedimento especial de recuperação e liquidação judicial de

microempresa e empresa de pequeno porte, as demais disposições desta lei, excetuados os
arts. 44, § l°, "b" e 47, § 5°.

Capítulo VII
Do Procedímento Penal na Liquidação Judicial

Art. 186. Os crimes previstos nesta lei são de ação pública.

§ l° Decorrido o qüinqüídio referido no art. 193 desta lei, sem que
o Ministério Público tome quaisquer das providências ali previstas, caberá ação privada
subsidiária.

§ 2° Terão legitimi4ade para a propositura desta ação penal o
administrador judicial, o Comitê ou qualquer credor habilitado, no prazo decadencial de 6
(seis) meses.

Ar!. 187. Oficia, ria ação penal, o órgão do Ministério Público que
atuar no processo de liquidação judicial.

Art. 188. O administrador judicial, qualquer credor habilitado ou
terceiro interessado pode intervir como assistente, nos termos do Código de Processo
Penal, em qualguer fase do processo.
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Art. 189. A ação penal não pode iniciar-se antes de decretada a
liquidação judicial do devedor e se extingue havendo refonna da sentença que a tiver
decretado.

Art. 190. Decretada a liquidação judicial, deve o administrador
judicial requerer, em até 30 (trinta) dias após a entrega do relatório da situação da
empresa, em autos apartados, perante o juizo da liquidação, inquérito sobre a conduta do
devedor e de outros responsáveis, por atos que possam constituir crime. relacionado com a
recuperação ou com a liquidação judicial, ou delito comum conexo a este.

§ 1° A petição que requerer o inquérito indicará os responsáveis e,
em relação a cada um, descreverá o respectivo tipo legal.

§ 2° O pedido será instruído com laudo do perito-contador,
encarregado do exame da escrituração da empresa liquidanda.

§ 3° Ao Ministério Público incumbirá requerer os meios de prova
e as diligências necessárias à apuração dos fatos.

Art. 191. O devedor, ou qualquer envolvido, deverá ser
cientificado das argüições contidas nos autos do inquérito judicial, cabendo manifestação
no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 192. Decorrido o prazo do artigo anterior, os autos serão, de
imediato, conclusos ao juiz que, em 48 (quarenta e oito) horas, deferirá, ou não, as provas
requeridas, designando dia e hora para se realizarem as admitidas, dentro dos 30 (trinta)
dias seguintes, que não poderão ser prorrogados.

Art. 193. Se não houver provas a produzir ou realizadas as
deferidas, de imediato, será aberta vista dos autos ao Ministério Público que, no prazo de 5
(cinco) dias, oferecerá denúncia ou requererá apensamento.

§ 1° A ação penal será intentada no JUIZO da liquidação pelo
Ministério Público ou por qualquer interessado mediante queixa.

§ 2° A denúncia ou a queixa será sempre acompanhada do
inquérito e das cópias necessárias dos autos do processo de liquidação judicial.

Art. 194. O despacho que receber ou a decisão que rejeitar a
denúncia ou a queixa será sempre fundamentado.

§ 1° Da decisão que rejeitar a denúncia ou queixa caberá apelação.

§ 2° Convencido da materialidade e da autoria em tese, sem
vínculo com o pedido de arquivamento, determinará o juiz a remessa do processo ao
Procurador Geral de Justiça, observado o disposto no art. 28 do Código de Processo Penal.

Art. 195. Recebida a denúncia ou a queixa, o procedimento
assumirá o rito comum, atendida a complexidade da causa.

Art. 196. Os princípios e regras gerais dos Código Penal e de
Processo Penal se aplicam aos fatos disciplinados nesta lei, salvo disposição em contrário.

Capitulo VIII
Dos Crimes

Seção I
Disposições Especiais

Art. 197. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide
nas penas a este cominadas. .
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Art. 198. A existência e validade da sentença declaratória da
liquidação judicial é condição objetiva de procedibilidade das infrações penais descritas
nesta lei.

Art. 199. São efeitos da condenação, por crime relacionado com a
liquidação judicial:

I - a inabilitação para o exercício de atividade empresarial;

II - a incapacidade para o exercício de cargo ou função em
conselho de administração, diretoria ou gerência das empresas sujeitas a esta lei;

III - a impossibilidade de gerir a empresa por mandato ou gestão
do negócio.

§ 10 Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos,
devendo ser motivadamente declarados na sentença e terão a duração de 8 (oito) anos,
cessando, contudo, com a reabilitação penal.

§ 20 Transitada em julgado a sentença condenatória, devem ser
notificadas todas as juntas comerciais dos Estados.

Art. 200. Prescreve em 4 (quatro) anos a ação penal na liquidação
judicial.

§ 10 O prazo prescricional começa a correr da data em que deveria
estar encerrada a liquidação judicial ou do trânsito em julgado da sentença que a encerrar.

§ 20 Nos crimes definidos nesta lei aplicam-se as causas
interruptivas da prescrição previstas no Código Penal.

Seção 11
Dos Crimes em Espécie

Art. 201. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuizo dos credores ou da massa liquidanda, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artificio, ardil ou por via dos seguintes meios fraudulentos:

I - elaboração de escrituração mercantil ou balanço com dados
inexatos ou omissão da publicação deste;

II - omissão na escrituração contábil de lançamento que dela devia
constar ou alteração da escrituração verdadeira;

III - fraude de dados contábeis ou negociais, armazenados em
suporte informático;

IV - simulação de despesas, dívidas ativas ou passivas, ou perdas,
para obtenção de crédito;

v -simulação de capital social.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos, e multa.

§ 10 A pena é aumentada de um terço até metade se o devedor
manteve ou movimentou recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela
legislação.

§ 20 Incidirão nas mesmas penas os contadores, auditores, técnicos
contábeis e outros profissionais que concorrerem para as condutas descritas nos incisos I a
IV deste artigo.
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§ 3° Incidirão nas mesmas penas os leiloeiros e corretores que
forem declarados insolventes.

Ali. 202. Violar, sem justa causa, sigilo empresarial, operação ou
serviço, contribuindo para a condução da empresa a estado de inviabilidade econômica ou
fmanceira.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Ali. 203. Gerir, fraudulentamente, a empresa em recuperação
judicial, levando-a à liquidação judicial.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Art. 204. Divulgar informação falsa, por qualquer meio, sobre
empresa em recuperação judicial, com o fim de levá-la à liquidação judicial ou obter
vantagem.

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a4 (quatro) anos, e multa.

Art. 205. Prestar informações falsas, com o fim de induzir a erro o
juiz, o Ministério Público, o Comitê ou o administrador judicial.

Pena - Reclusão, de 4 (quatro) a 7 (sete) anos, e multa.

Parágrafo Único: Sonegar o recusar informações no procedimento
de recuperação ou liquidação judicial

Pena - Detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) e multa.

Ali. 206. Praticar qualquer ato de disposição ou oneração
patrimonial ou gerador de obrigações, destinado a pagar um ou vários credores, em
prejuízo dos demais, durante o termo legal.

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

. Parágrafo único. Na mesma pena incorre o credor que receber
pagamento ciente do prejuízo dos demais e da vigência do termo legal.

Ali. 207. Desviar, ocultar ou colocar em lugar inacessível bens,
com o fim de evitar arrecadação ou de obstar a realização do ativo, na liquidação judicial.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Ali. 208. Adquirir, receber, usar, ilicitamente, bem que sabe
pertencer à massa liquidanda ou influir para que terceiro, de boa-fé o adquira, receba ou
use.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Ali. 209. Apropriar-se de coisa móvel, pertencente à empresa em
recuperação judicial ou à massa liquidanda, de que tem a posse ou a detenção.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Ali. 210. Exercer atividade para a qual foi inabilitado ou
incapacitado, por decisão judicial, nos termos desta lei.

Pena - detenção, de I (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
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Capítulo IX
Dos Atos Processuais e Respectivos Prazos

Art. 211. O processo e os prazos da apelação e do agravo de
instrumento são os do Código de Processo Civil.

§ 1° Em segunda instància, o relator terá o prazo de 10 (dez) dias
para o exame dos autos, e, na sessào do julgamento, a cada uma das partes será concedida
a palavra pelo prazo de 15 (quinze) minutos.

§ 2° O Acórdão proferido em recurso de agravo de instrumento
pode ser executado mediante certidão· do julgado ou comunicação do resultado pelo
Tribunal.

Art. 212. As disposições de caráter processual desta lei e as que
regularem a recuperação ou a liquidação judicial serão aplicadas aos processos por elas
disciplinados.

§ 1° A prova oral, limitada à oitiva de 03 (três) testemunhas por

cada fato, só será colhida caso haja motivo relevante, e desde que o rol seja apresentado na

defesa prévia e que as testemunhas sejam trazidas a Juízo independentemente de

intimação, salvo justificativa para a sua intimação.

§ 2° O feito poderá ser instruído com termo de depoimentos

relacionados com fatos subjetivos e antecedentes criminais, tomados pela parte

interessada, que para tanto deverá comunicar ao querelante ou ao Ministério Público, por

carta, com aviso de recebimento, a data, hora e local no qual serão tomadas as declarações,

podendo esta última fazer perguntas, por escrito ou oralmente, o que deverá ser

consignado de forma sucinta, ficando a critério do juiz a reinquirição dos declarantes.

Art. 213. As citações, intimações, interpelações, reclamações e
comunicações previstas nesta lei serão feitas por qualquer meio eletrônico de transmissão
de mensagens, desde que precedido de atendimento pessoal; ou por carta, com aviso de
recebimento; ou pessoalmente, mediante assinatura de protocolo, se essa alternativa se
revelar mais conveniente.

Parágrafo único. Os atos processuais de que trata o capUl deste
artigo serão considerados.como feitos:

I - quando por qualquer meio eletrônico que determine recepção
instantànea, como transmissão por intermédio de aparelho de 'Jax" ou mensagem
computadorizada, no momento imediato da confirmação da recepção da mensagem
pessoal pelo destinatário;

II - quando por carta, na data do seu recebimento pelo destinatário
ou seu representante legal;

III - quando pessoalmente, na data em que o destinatário registrar
o recebimento em protocolo.

Art. 214. Os prazos marcados nesta lei serão contínuos e
peremptórios, não sofrerão suspensão nos feriados ou nas férias forenses e começarão a
produzir efeito no dia imediato após a publicação no órgão oficial, a citação, intimação,
interpelação ou comunicação pessoal feita ao destinatário.
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Art. 215. AI; publicações ordenadas nesta lei serão feitas
preferencialmente na imprensa oficial e, se o devedor ou a massa liquidanda comportar,
em jornal ou revista de circulação regional ou nacional, bem como em quaisquer outros
periódicos que circulem em todo país.

§ 1° O prazo máximo para efetuar o envio das publicações é de 5
(cinco) dias, contados do recebimento das matérias ou dos autos em Cartório.

§ 2° A publicação dos atos e termos do processo em que seja
conveniente maíor divulgação, mediante proposta do Comitê, do administrador judicial ou
de qualquer interessado, devidamente autorizada pelo juiz, poderá ser feita empregando-se
outros meios idôneos de comunicação.

§ 3° As publicações ordenadas nesta lei conterão a epígrafe
"recuperaçãojuàicial de... " ou "liquidação judicial de... ".

§ 4° Feita a publicação a que alude este artigo, os atos e termos
processuaís correrão independente de nova intimação do devedor e dos credores.

Capítulo X
Disposições Finais e Transitórias

Art. 216. Na data da publicação desta lei, a empresa que esteja sob
regime de concordata poderá, dentro de 120 (cento e vinte) dias, requerer sua sujeição aos
novos termos desta lei, quando deverão apresentar seu plano de recuperação ao juízo
competente.

Art. 217. Todas as vezes que esta lei se referir à denominação
"devedor", compreender-se-á que a disposição também se aplica aos sócios ilimitadamente
responsáveis, diretores e administradores por lei considerados solidários atingidos pela
recuperação ou liquidação judicial.

Art. 218. A liquidação judicial das empresas concessionárias de
serviços públicos federais, estaduaís e municipais não interrompe os serviços, nem a
construção das obras necessárias constantes dos respectivos contratos.

§ I° 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 administrador judicial e os representantes da massa
liquidanda, e atendendo aos contratos, aos recursos e vantagens da massa e ao beneficio
público, pode ordenar a suspensão de taís obras.

§ 2° Declarada a liquidação judicial de taís empresas, a entidade
administrativa concedente será notificada para se fazer representar no processo e nomear o
fiscal de que trata o parágrafo seguinte, sendo que a falta ou demora da nomeação deste
fiscal não prejudica o andamento do processo da liquidação judicial.

§ 3° Os serviços públicos e as obras prosseguirão sob a direção do
administrador judicial, oficiando-se à Agência Nacional reguladora do setor especifico e
será acompanhado por um fiscld nomeado pela entidade administrativa concedente que:

I - será ouvido sobre todos os atos do administrador judicial
relativos àqueles serviços e obras, inclusive sobre a sua organização provisória e
nomeação do pessoal técnico, e;

II - poderá examinar todos os livros, papéis, escrituração e contas
da empresa em liquidação judicial e do administrador judicial, bem como requerer o que
for a bem dos interesses a seu cargo.

Sexta-feira 3 00557



00558 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

§ 4° A autoridade administrativa concedente dará ao seu fiscal as
devidas instruções para a observância dos contratos, e as eventuais divergências dele com
o administrador judicial serão decididas pelo juiz.

§ 5° Depende d.e autorização da autoridade administrativa
concedente a transferência da concessão e direitos que dela decorram.

Art. 219. Os Tribunais de Justiça de cada Estado e do Distrito
Federal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta lei, deverão manter
cadastro público, sob forma eletrônica, contendo a relação de todos os devedoreS sob
recuperação e liquidação judicial, zelando pela comunicação às Juntas Comerciais e
disponibilizando os informes necessários entre os próprios órgãos estaduais de justiça.

Parágrafo único. O cadastro previsto no caput deste artigo deverá
ter âmbito nacional e sua administração local ficará sob à responsabilidade de cada
Tribunal de Justiça, que providenciará a necessária integração ·de seus bancos de dados.

Art. 220. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação
desta lei, o Poder Executivo enviará à apreciação do Congresso Nacional as leis
reguladoras da recuperação e da liquidação judicial das empresas, sociedades.~ instituições
financeiras arroladas no art. 2° desta lei.

Parágrafo único. Enquanto não forem aprovadas as leis de que
trata o caput deste artigo, a Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974; e o Decreto-lei nO 2.321,
de 25 de fevereiro de 1987, se reportam, em caráter subsidiário, a esta lei.

Art 221. O Código de Processo Civil será fonte subsidiária desta
lei.

Art 222. Esta lei entrará em vigor no prazo de 90 (noventa) dias
da sua publicação.

Art. 223. As disposições do Decreto-lei n° 7.661, de 21 de junho
de 1945, continuarão em vigor para aplicação, única e exclusiva, aos processos de

concordata e 1àlência em curso na data da publicação desta lei, respeitada a faculdade
concedida no art. 216 desta lei.

Dezembro de 1999

Sala das Sessões, de de 1999.

~õ~
Deputado Osvaldo Biolcbi

Relator

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial ~estinada a apreciar e dar parecer às Emendas
de Plenário ao Projeto de Lei nO 4.376-A, de 1993, do Poder Executivo, que
Regula a falência, a concordata preventiva e a recuperação das empresas que
exercem ati~idade' econômica regida pelas leis comerciais, e dá outras
providências,~;;;;-~união ordinária, realizada hoje, opinou,lÍnanimemente, pela
constitucionali~, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as emendas, e
no mérito, pela aprovação das emendas nOs 1, 2, 5, 7, 11,13, 14, 16, 34, 41, 45,

\
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46, 52, 63, 91, 92, 95, 97, 108, 120, 121 e 129, pela aprovação parcial das
emendas nOs 6,17,31,35,42,82 a 84, 88, 89, 93, 96, 98 a 103, 105, 109 a 111,
113,115,119,122,124,125,128,131,134 e 136, com subemenda substitutiva e,
pela rejeição, das emendas nOs 3, 4, 8, 9, 10, 12, 15, 18 a 30, 32, 33, 36 a 40, 43,
44,47 a 51, 53 a 62, 64 a 81,85 a 87, 90, 94,104,106,107,112,114,116 a 118,
123, 126, 127, 130, 132, 133 e 135, nos termos do parecer do Relator.

Participaram da votação os Deputados Ademir Lucas, Arlindo
Chinaglia, Chico da Princesa, Custódio Mattos, Duilio Pisanes(.hi, Fernando
Coruja, Gerson Gabrielli, João Henrique, Jair Meneguelli, João Magalhães, Jorge
Alberto, Luiz Mainardi, Márcio Reinaldo Moreira, Osvaldo Biofchi, Paulo José
Gouvêa, Ricardo Fiuza, Rubem Medina, Waldomiro Fioravante, titulares; Almir
Sà, Expedito Júnior, IIdefonço Cordeiro, Luis Barbosa, Mendes Ribeiro Filho e
Simão Sessim, suplentes.

Sala da Comissão, 30 de nOyem~999.

d~
~~~Depu~~~~
~ente

~~(.
Deputado OSVALDO BIOLCHI

Relator

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA ADOTADA PELA COMISSÃO ÀS

EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS AO PROJETO DE LEI N°
4.376-A, DE 1993.

"Regula a recuperação e liquidação judicial
de devedores pessoas jurídicas e pessoas físicas
que exerçam atividades econômicas e dá outras
providências. "

Capítulo I
Disposições Preliminares

Art. 10 Esta lei institui e regula a recuperação e a liquidação
judicial das sociedades comerciais e civis de fins econômicos, das sociedades de economia
mista, das sociedades cooperativas e das pessoas fisicas que exerçam atividade econômica
em nome próprio e de forma organizada, com objetivo de lucro.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:

I - aos agricultores que explorem propriedade rural para fins de
subsistência familiar;

II - às sociedades civis de prestação de serviços profissionais
relativos ao exercício de atividade legalmente regulamentada e aos que prestem funções
ou exerçam tarefa profissional"ilutônoma, de forma individual ou organizada.
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Art. 2° As empresas públicas, bem como as instituições
financeiras públicas e privadas, as cooperativas de crédito, os consórcios, as sociedades
seguradoras, de capitalização e outras entidades voltadas para idêntico objeto, ficam
sujeitas a leis complementares para recuperação ou liquidação judicial de seus ativos.

§ 1° As empresas relacionadas no caput deste artigo ficam sujeitas
à liquidação judicial, nos termos desta lei, até a publicação das respectivas leis
complementares.

§ 2° As sociedades de previdência privada e as sociedades
operadoras de planos de assistência à saúde não estão sujeitas aos efeitos desta lei.

Art. 3° É competente para decretar a recuperação ou a liquidação
judicial o juiz em cuja jurisdição o devedor tenha situado o seu principal estabelecimento
ou filial de empresa localizada fora do Brasil.

Art. 4° O juízo da recuperação e da liquidação judicial é uno,
indivisível e universal, sendo competente para conhecer todas as ações e reclamações
sobre bens, interesses e negócios do devedor, ressalvadas as demandas onde o devedor
figurar como autor ou litisconsorte e aquela prevista no art. 7°, § 3°, desta lei.

Art. 5° A intervenção do Ministério Público é obrigatória, tanto
na recuperação quanto na liquidação judicial do devedor, em todas as hipóteses previstas
nesta lei.

Capítulo 11
Disposições Comuns à Recuperação e à Liquidação Judicial

Seção I
Disposições Gerais

Art. 6° Não são exigíveis do devedor na recuperação ou na
liquidação judicial:

I - as obrigações a título gratuito;

n - as despesas que os credores fizerem para tomar parte na
recuperação ou na liquidação judicial, salvo as custas judiciais decorrentes de litígío com
o devedor;

li - as penas pecuniárias e multas de qualquer natureza, mesmo
decorrentes de. condenações judiciais;

N - os honorários advocatícios, ressalvados aqueles relativos às
ações e execuções em que a massa tenha oferecido contestação ou impugnação e tenha
sido vencida.

Art. 7° A decretação da liquidàção judicial ou o deferimento do
processamento da recuperação:

I - determina o vencimento antecipado das dívidas, com o
abatimento proporcional dos juros;

n - suspende o curso da prescrição de todas as ações e execuções
dos credores, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. .

§ 1° Terão prosseguimento, no juízo no qual estiverem se
processando, as ações e execuções que demandarem quantia ilíquida, ficando o autor
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obrigado a noticiar sua situação ao JUlZO universal, sob pena de nulidade dos atos
processuais posteriores ao requerimento da recuperação ou da liquidação judicial.

§ 2° Ao autor referido no parágrafo anterior fica assegurado o
direito de pedir reserva das importâncias que lhe forem devidas na recuperação ou
liquidação, e, uma vez tomado líquido o seu direito, serão incluídos na classe própria.

§ 30 A ação de natureza trabalhista em curso ou que venha a ser
proposta será processada perante a Justiça especializada, até a apuração do respectivo
crédito, habilitando-se na forma desta lei, sem prejuízo do disposto no art. 25 desta lei. .

§ 4° As ações acima elencadas, na liquidação judicial, terão
prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado, sob pena de
nulidade do processo, para representar a massa liquidanda, podendo o devedor funcionar
como assistente. '

§ 5° Na recuperação judicial, o administrador judicial ou Comitê,
quando for o caso, poderá intervir como assistente nas ações acima mencionadas..

Art. 8° Compensam-se as dívidas do devedor vencidas até o dia
do requerimento da recuperação ou da liquidação judicial, provenha o vencimento da
própria sentença ou da expiração do prazo estipulado.

Parágrafo único. Não se compensam:

I - os créditos transferidos após o requerimento da recuperação ou
da liquidação judicial, salvo o caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte;

11 - os créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos
quando já conhecido o estado de crise econômico-financeira do devedor ou cuja
transferência se operou com fraude ou dolo.

Seção 11
Da Classificação dos Créditos

Art. 9" Os créditos derivados das relações de trabalho e as
contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) até o montante de
20.000 UFIR. (vinte mil unidades fiscais de referência) por empregado têm preferência
sobre os demais credores na fase da recuperação judicial.

Parágrafo único. Os créditos trabalhistas e as contribuições para o
FGTS em sua inteireza têm preferência sobre os demais credores na fase da liquidação
judicial.

Art. 10. As despesas com o procedimento da recuperação ou da
liquidação judicial serão consideradas extraconcursais e pagas dentro dos limites da
disponibilidade da massa liquidanda.

§ 10 Consideram-se despesas extraconcursais no procedimento da
recuperação ou na liquidação judicial, dentre outras:

I - as custas judiciais relativas ás ações e execuções em que a
massa tenha oferecido contestação ou impugnação e tenha sido vencida;

11 - as remunerações devidas ao administrador judicial e ao
administrador-gestor, quando for o caso, bem como a seus auxiliares;

III - os impostos e contribuições públicas incidentes na fase de
recuperação ou liquidação judicial;
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IV - as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados
no âmbito da recuperação ou da liquidação judicial, observado o disposto no art. 52, § 2°,
desta lei.

§ 2° As despesas inerentes à recuperação judicial somente serão
pagas pelo devedor na medida em que se vencerem.

Art. 11. Os créditos tributários preferem a quaisquer outros,
independente de sua natureza e tempo de constituição, com exceção dos previstos no art.
9° desta lei, obedecida a ordem do concurso de preferência.

Art. 12. A classificação dos créditos na recuperação e na
liquidação judicial, ressalvadas as preferências estabelecidas nos artigos anteriores,
obedece à seguinte ordem:

I - créditos com direitos reais de garantia;

II - créditos com privil~especial;

III - créditos com privilégio geral;

IV - créditos quirografários.

§ 1° Têm privilégio especial:

a) os créditos a que o atribuírem as leis civis e comerciais, salvo
disposição contrária desta lei;

b) os créditos a cujos titulares a lei confira o direito de retenção
sobre a coisa dada em garantia.

§ 2° Têm privilégio geral os créditos a que o atribuírem as leis
civis e comerciais, salvo disposição contrária desta lei.

§ 3° São quirografários os créditos que não estão previstos nos
incisos I, II e III do caput deste artigo e os saldos dos créditos não cobertos pelos produtos
dos bens vinculados ao seu pagamento.

Seção III
Da Verificação dos Créditos

Art. 13. No prazo fixado pelo juiz, que não poderá ser superior a
15 (quinze) dias, contadqs da publicação do edital contendo a relação de credores, o
administrador judicial ou o Comitê, quando for o caso, os credores, os sócios ou acionistas
do devedor, podem impugnar qualquer crédito relacionado.

§ I° Autuada em separado, esta impugnação será processada nos
termos dos arts. 20 a 22 desta lei, colhendo-se, sucessivamente, a manifestação do
devedor e do .nistrador judiciaÜ ou Comitê, quando for o caso, no prazo de 5 (cinco)
dias contados de sua intimação. '

I § 2° O administrador judicial ou o Comitê, quando for o caso,
juntará à sua manifestação o laudo elaborado pelo perito contador por ele designado,
contendo todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do
devedor acerca do crédito habilitado.

§ 3° Decorridos os prazos do § I° deste artigo, o escrivão fará
publicar aviso para que os interessados, inclusive o impugnado, se for o caso, apresentem
dentro do prazo de 5 (cinco) dias, as suas manifestações.
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§ 4° Não havendo manifestação contrária do impugnado, os autos
serão conclusos ao juiz, para julgamento e, em caso contrário, será aberta vista ao
Ministério Público, para se pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias, prosseguindo-se na
fonna dos arts. 22 e 24 desta lei.

Art. 14. No mesmo prazo do caput do artigo anterior, o credor que
não constar do edital ali mencionado oferecerá sua habilitação de crédito, que conterá:

I - o nome e o prenome do credor, firma ou denominação;

II - domicílio e residência do credor ou da sede da empresa, e o
endereço em que receberá comwricação de qualquer ato do processo;

III - a importância exata e devidamente atualizada do crédito até a
data do requerimento respectivo, sua origem, classificação e os documentos
comprobatórios originais;

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 e, se estiverem juntados em outro processo,
poderão ser substituídos por cópias autenticadas pelo Cartório.

Art. 15. Não observado o prazo estipulado na sentença, as
habilitações serão autuadas em separado e recebidas como retardatárias, e processadas na
fonna dos arts. 16 a 24 desta lei, hipótese em que perderão o direito a rateios
eventualmente realizados e ficarão sujeitas ao pagamento de custas, não se computando os
acessórios compreendidos entre o término do prazo para apresentação das habilitações e a
efetiva apresentação, salvo motivo de força maior devidamente justificado.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o
credor poderá requerer a reserva de valor para satisfação de seu crédito.

Art. 16. Após o encerramento do prazo fixado pelo juiz para
apresentação das habilitações de crédito tempestivas, o devedor será intimado para se
manifestar sobre as mesmas no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Transcorrido o prazo a que se refere o caput
deste artigo, o administrador judicial ou o Comitê, quando for o caso, será intimado para
emitir parecer no prazo de 5 (cínco) días, observado dísposto no art. 13, § 2°, desta lei.

Art. 17. Tendo em vista a complexidade e o volume das
habilitações, os prazos concedidos no artigo anterior e no art. 13, caput e § l°, a critério
do juiz, poderão ser prorrogados por igual período.

Art. 18. Quando a manifestação do devedor, o parecer do
administrador judicial ou do Comitê, se for o caso, estiver contrário à legitimidade,
importância ou classificação do crédito, será havido como impugnação, devendo o
impugnante indicar as provas que julgar necessárias.

Art. 19. Findo o prazo de que trata o art. 16 desta lei, o escrivão
fará publicar aviso para que os interessados apresentem, dentro do prazo de 5 (cinco) dias,
as impugnações que entenderem necessárias.
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Art. 20. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição,
instruída com os documentos que tenha o impugnante, o qual indicará as provas
consideradas necessárias.

§ 1° Cada impugnação será autuada em separado, cornos
documentos a ela relativos, para esse fim desentranhados dos au~os das habilitações de
crédito.

§ 2° Terão uma só autuação as diversas impugnações versando
sobre o mesmo crédito.

Art. 21. Decorridos os 5 (cinco) dias de que trata o art. 19 desta
lei, os credores cujos créditos forem impugnados serão 'intimados para contestar a
impugnação, no prazo de 3 (três) dias, juntando os documentos que tiverem e indicando
outras provas que reputem necessárias.

Parágrafo único. Havendo manifestação do impugnado, os autos
serão encaminhados pelo escrivão para o Ministério Público, que deverá se pronunciar no
prazo de até 5 (cinco) dias.

Art. 22. Na hipótese do artigo anterior, voltando os autos, o
escrivão fará imediatamente conclusos ao juiz que:

I - julgará as habilitações de créditos pão impugnadas, e as
impugnações' que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas
apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação;

11 - fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos
controvertidos, e decidirá as questões processuais pendentes;

m - determinará as provas a serem produzidas, designando
audi!ncia de instrução e julgamento, seneces~

Parágrafo único. Havendo necessidade de realização de audiência,
a aus!ncia de qualquer das partes ou dos seus procuradores, do devedor, de testemunhas
ou do Ministério Público, excetuados os casos fortuitos e de força maior plenamente
justificados, desde que intimados, não impedirá o juiz de proferir a sentença.

Art. 23. O Quadro Geral de Credores será elaborado pelo contador
e assinado pelo administrador judicial ou pelo Comitê, quando for o caso, e homologado
pelo juiz, com base na lista nominativa dos credores constantes do edital a que se refere o
art. 13 desta lei, e nas sentenças proferidas nas impugnações e habilitações de créditos
tempestivamente oferecidas.

§ 10 O quadro, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial ou
pelo Comitê, quando for o caso, mencionará as importâncias dos créditos na data do
requerimento da recuperação ou da liquidação judicial, e a sua classificação, e será juntado
aos autos e publicado no órgão oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da
sentença que haja ultimado a verificação dos créditos tempestivamente habilitados.

I

§ 2° No prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação do edital
a que se refere o art. 13, não havendo declaração tempestiva ou impugnação, o juiz
homologará a lista com a relação dos credores constante deste edital, e determinará a sua
publicáção como quadro geral de credores.

Art. 24. Da sentença que versar sobre verificação de crédito
caberá apelação, que ,será .interposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua
publicação.

§ 10 O juiz determinará, se houver rateio, a reserva de valor para
"u •••~."i" do crédito impugnado.

Dezembro de 1999



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO
~-~-~~----~~~~

§ 2° Sendo parcial, a impugnação não impedirá o pagamento da
parte incontroversa.

Art. 25. O administrador judicial, o Comitê, quando for o caso,
qualquer credor ou o Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação ou da
liquidação judicial, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no
Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de
qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro
essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da
inclusão no quadro de credores.

§ 1° A ação prevista no caput deste artigo será proposta
exclusivamente perante o juízo universal ou, nas hipóteses previstas no art. 7°, §§ 1° e 3°,
desta lei, perante o juízo que tenha originari~econhecido o crédito.

§ 2° Proposta a ação de que trata este artigo, o pagamento ao
titular do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante a prestação de
caução.

Art. 26. As habilitações dos credores particulares do SOCIO

ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo com as disposições deste Capítulo.

Seção IV
Do Pedido de Restituição

Art. 27. Na recuperação ou na liquidação judicial pode ser pedida
a restituição de coisa arrecadada em poder do devedor ou que com este se encontre por
ocasião do requerimento da recuperação, devida em virtude de direito real ou de contrato.

Parágrafo único. A restituição pode ser pedida ainda que a coisa já
tenha sido alienada.

Art. 28. Também pode ser pedida a restituição de coisas vendidas
a crédito e entregues ao devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao requerimento de sua
recuperação ou liquidação judicial, se ainda não alienadas.

Art. 29. Podem, ainda, ser objeto do pedido de restituição' os
valores entregues ao devedor nos 90 (noventa) dias anteriores ao requerimento de sua
recuperação ou liquidação judicial, em moeda nacional, a título de adiantamento de
contrato de câmbio.

Parágrafo único. Também poderão ser objeto do pedido de
restituição, os valores relativos a adiantamento de contrato de câmbio vencido até 90
(noventa) dias anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Art. 30. O pedido de restituição deve ser fundamentado. e
descreverá a coisa reclamada.

§ I° O juíz mandará autuar em separado o requerimento com os
documentos que o instruam e determinará a intimação do devedor, do Comitê, quando for
o caso, e do administrador judicial para que, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, se
manifestem.

§ 2° O escrivão avisará aos interessados, pelo órgão oficial, que se
acha em cartório o pedido, sendo-lhes concedido o prazo de 5 (cinco) ·dias para
apresentarem contestação.

§ 3° Impugnado o pedido e deferidas as provas porventura
requeridas, o juiz designará audiência de instrução e julgamento, se necessária.

Sexta-feira 3 00565



00566 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

§ 4° Não havendo provas a realizar, e ouvido o Ministério Público,
os autos serão conclusos para sentença.

Art. 31. A sentença que reconhecer o direito do requerente
detenninarâ, após o trânsito em julgado, a expedição de mandado para a entrega da coisa
reclamada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 32. A sentença que negar a restituição, quando for o caso,
incluirá o requerente no quadro geral de credores, na classificação que lhe couber, na
forma desta lei.

Parágrafo único. As custas e honorários advocatícios, quando não
contestada a sentença prevista no caput deste artigo, serão pagas pelo reclamante e, se
contestadas, pelo vencido.

Art. 33. Da sentença que julgar o pedido de restituição cabe
apelação.

Art. 34, O pedido de restituição suspende a disponibilidade da
coisa ou do numerário reclamado em poder da massa.

§ 1° Se nem a própria coisa, nem a sub-rogada existir ao tempo da
restituição, receberá o requerente o valor do bem pelo preço de mercado apurado em
liquidação de sentença.

§ 2° Quando diversos requerentes houverem de ser satisfeitos em
dinheiro e não existir saldo suficiente para o pagamento integral, far-se-á rateio entre eles.

Art. 35. O requerente que tiver obtido êxito no seu pedido
ressarcirá o devedor em recuperação, a massa liquidanda ou quem tiver suportado as
despesas de conservação da coisa reclamada.

Art. 36. O terceiro que sofrer turbação ou esbulho em sua posse
ou direito de propriedade por efeito da arrecadação ou seqüestro poderá defender seus
bens por meio de embargos de terceiro, que serão processados na forma da lei processual
civil.

Capítulo III
Da Recuperação Judicial

Seção I
Disposições Gerais

Art. 37. A recuperação judicial é a ação judicial destinada a sanear
a situação de crise econômico-financeira~ devedor, salvaguardando a manutenção da

fonte produtora, do emprego de seus trabalhadores e os interesses dos credores,
viabilizando, dessa forma, a realização da função social da empresa.

Parágrafo único. Reputa-se devedor no .estado de crise econômico
fmanceira aquele sujeito u dificuldades temporárias do se'u negócio, com i1iquidez,
insolvência ou em situação patrimonial a merecer readequação planejada de sua atividade.

{

Art. 38. Na demonstração da viabilidade da recuperação judicial
serão considerados, além de outros, os seguintes aspectos:

I - importância social e econômica da atividade do devedor no
contexto local, regional ou nacional;

n .. mão-de-obra e tecnologia empregadas;
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III - volume do ativo e do passivo;

IV - tempo de constituição e de funcionamento do negócio
desenvolvido pelo devedor;

v - faturamento anual e nível de endividamento da empresa.

Art. 39. Podem requerer sua própria recuperação judicial as
pessoas definidas no art. 1°, caput, desta lei, que exerçam regularmente as suas atividades
há mais de 02 (dois) anos.

Parágrafo único. A recuperação também poderá ser requerida pelo
liquidante, cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou pelo sócio
remanescente.

Art. 40. Estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os
credores anteriores ao pedido, inclusive a Fazenda Pública, seja qual for a natureza de seu
crédito, observado, quanto a esta, o disposto no art. 55 desta lei.

§ 1° Os credores do devedor em recuperação conservam os seus
direitos contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2° Na recuperação, sobre o valor nominal de cada prestação,
incidirão juros pactuados no plano de recuperação acolhido, contados a partir do
ajuízamento, além de atualização monetária, segundo índice que assegure o poder
aquisitivo da moeda.

§ 3° Se não houver definição de taxa de juros no plano de
recuperação acolhido, poderá o juiz arbitrar a cobrança de juros legais, que serio
calculados, de forma simples e combase_~

§ 4° Tratando-se de credor titular da posição de proprietário
fiduciário, de arrendador mercantil, ou de proprietário ou compromissário comprador de
fração ideal de imóvel, com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, prevalecerão,
para todos os efeitos, os direitos de propriedade sobre a coisa alienada fiduciariamente ou
objeto de arrendamento mercantil, ou objeto de venda ou promessa de venda de fração
ideal de imóvel, quiilificada pelas cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade,
observando-se neste último caso, no que couberem, os arts. 117 e 119 desta lei.

Art. 41. Os créditos de natureza trabalhista, ressalvados os
salários atrasados até a data do pedido de recuperação judicial, deverão ser regularizados
até o limite previsto no art. 9°, caput, desta lei, no prazo de 1 (um) ano, atendendo às
disponibilidades financeiras do devedor.

Parágrafo único. Se os recursos disponíveis não forem suficientes
para quitação dos créditos trabalhistas, na forma do caput deste artigo, O juiz poderá
prorrogar o prazo acima previsto, mantida a preferência em relação aos demais credores.

Art. 42. Constituem meios de recuperação judicial da empresa,
dentre outros:

I - concessão de prazos e condições especiais para pagamento das
obrigações vencidas ou que se vencerem antecipadamente, por força do requerimento de
recuperação judicial;

II - cisão, incorporação, fusão ou cessão de qíiotas ou ações da
sociedade;

III - substituição total ou parcial dos administradores;
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IV - aumento do capital social;

Dezembro de 1999

v - arrendamento, de preferência às sociedades cooperativas

formadas por empregados da própria empresa, atendendo às exigências de seguro dos bens
e outras, que o juiz entender necessárias, sem que se caracterize a sucessão de dívidas OU

transferência de direitos e obrigações; .

VI - celebração de acordo coletivo de trabalho, inclusive para

reduzir salários, aumentar ou reduzir a carga horária dos trabalhadores;

VII - dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com

ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;

VIII - constituição de sociedade de credores;

IX - venda parcial dos bens;

x - equalização dos encargos financeiros relativos a débitos de
quaisquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de
recuperação, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do
disposto nas legislações específicas que disciplinam a matéria;

XI - usufruto da empresa;

XII - administração compartilhada;

XIII - emissão de debêntures, sujeita à condição de aceitação pela
maioria em assembléia de credores.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso IV deste artigo, o
aumento de capital social não poderá implicar em diluição injustificada da participação
dos sócios minoritários.

Art. 43. A petição inicial do pedido de recuperação será instruída
com:

I - a exposição das causas concretas da situação patrimonial do
devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II - demonstrações financeiras referentes ao último exercICIO
social e as levantadas especialm,ente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita
observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial, constando o ativo e o passivo, inventário
de bens móveis e imóveis, com a indicação e a estimativa do valor de todos os bens,
acompanhado das respectivas certidões comprobatórias;

b) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;,
c) demonstração do res1ltado desde o último exercício social;

li - a relação nominal ~ompleta dos credores, inclusive aqueles
por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a
classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos
respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;

IV - a relação integral dos empregados, com o respectivo
enquadramento sindical e função, os salários, indenizações e outras parcelas· salariais
devidas e o correspondente mês de competência, e a discriminação dos encargos
decorrentes das relações de trabalho igualmente pendentes de pagamento;



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

v - sendo o caso, o registro de finna individual, o 'ato social,
com a indicação de todos os sócios, ~ações, residências e d lios, ou o

estatuto em vigor, quando se tratar de sociedade anônima, acompanhado das atas de
nomeação dos atuais administradores, igualmente qualificados e com indicações de suas
residências e domicílios;

VI - sendo o caso, os livros de escrituração ou as fichas, ou, ainda,
relatórios similares extraídos de arquivos eletrônicos, que permanecerão em Cartório pelo
tempo necessário à análise, conferência e certificação da data do último lançamento, e que
serão devolvidos ao devedor se deferido o processamento da recuperação;

VII - o plano de recuperação e o respectivo resumo, com a
estimativa do prazo necessário para o seu cumprimento;

vrn - a relação dos bens particulares dos acionistas controladores
e dos administradores da empresa;

IX - os extratos atualizados das contas bancárias e de eventuais
aplicações financeiras em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas
respectivas instituições frnanceiras;

x - certidões completas dos cartórios de protestos.

Parágrafo único. O devedor poderá requerer, no pedido de
recuperação, a concessão de prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual periodo, para a
complementação dos documentos enumerados neste artigo.

Art. 44. Estando em termos a documentação exigida no artigo
anterior, dentro de 10 (dez) dias, o pedido deverá ser analisado e determinado o
processamento da recuperação judicial, quando o juiz:

I - nomeará o administrador judicial e determinará a constituição
de Comitê de Recuperação, quando for cabível, na forma do art. 59 desta lei, sendo que
ambos exercerão suas funções na forma desta lei;

II - abrirá prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação do
edital a que se refere o § 10 deste artigo, para que os credores se manifestem sobre o
pedido do devedor, seus requisitos processuais e especialmente sobre o plano de
recuperação apresentado, podendo:

a) impugná-lo, no todo ou em parte;

b) impugná-lo, oferecendo plano alternativo, ou;

c) impugná-lo pedindo aJieWdação judicial do devedor;
...... ...---::" ./

rn -determinará a dispensa da apresentaçAo de quailquer certidões
negativas para que o devedor exerça suas atividades comerciais, sendo sempre obrigatório
em todos os atos e documentos observar o disposto no 3rt. 56 desta lei;

N - determinará a realização de laudo econômico-financeiro, se
julgar necessário ao seu convencimento, na forma do art. 47 desta lei, observado o
disposto no art. 45 desta lei;

V - designará datas, que não poderão exceder a 20 (vinte) dias,
contados da publicação do despacho a que se refere este artigo, para apresenl e
abertura de propostas dos interessados na elaboração de laudo econômico-financeIro, se
for o caso, e do laudo de avaliação;
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VI • ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o
devedor, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as
hipóteses previstas no art. 7°, §§ l° e 3°, desta lei.

§ I° O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no

órgão oficial, que conterá:

a) o resumo do pedido do devedor e do despacho que decreta o

processamento da recuperação;

b) a advertência acerca dos prazos para habilitação e impugnação
dos créditos e para que os credores apresentem impugnação ao plano apresentado pelo

devedor.

§ 2° As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), iJ;lcluídçis no plano de recuperação serão intimados pessoahnente para que
acompanhem o processamento do pedido.

Art. 45. Na data designada pelo juiz, os interessados na
elaboração do laudo econômico-financeiro, se for o caso, de avaliação dos bens do
devedor apresentarão suas propostas contendo:

I - qualificação profissional e experiatlcia ànterior;

n -metodologia a ser empregada na elaboraçlo dos laudos;

m- a proposta de honorários e a sua forma de pagamento.

§ 1° No prazo máximo de OS (cinco) dias contados da data da
apresentação das propostas , o devedor, o administrador judicial, o comit!, quando for o
caso, ou qualquer credor, poderá se~erca das propostas apresentadas.

§ 2° Transcorrido o prazo do parágrafo anterior, o juiz, mediante
despacho, designará os profissionais escolhidos para a elaboraçlo do laudo econOmico·
financeíro e o de avaliação dos bens do devedor, fixando a data para a sua entrega.

§ 3° Os peritos desígnados terão o prazo máximo de 3 (tr!s) dias,
contados de sua intimação, para assinarem o termo de compromisso nos autos.

Art. 46. O perito designado para a avaliação dos bens do devedor
dentro do prazo fixado pelo juí~ que nIo poderá ser superior a 30 (trinta) dias contados da
assinatura do termo de compromisso, entregará em cartório os respectivos laudos,
contendo a descrição da coísa avalíada, fundamentando os motivos que o levaram a
concluir acerca do valor por ele definido, bem como qualquer outro subsídio que seja hábil
à formação do livre-eonvencímento do Juizo.

Parágrafo único. O perito avaliador poderá elaborar laudo único
para diversos bens, ou separá-los de acordo com sua conveniência.

Art. 47. O perito designado para a elaboração de laudo com a
análise econômico-financeira do devedor, dentro do prazo fixado pelo juiz, que não poderá
ser superior a 30 (trinta) dias, contados da assinatura do termo de compromisso, entregará
em cartório o respectivo laudo, que conterá os seguintes aspectos, dentre outros:

I - o estado econômico, financeiro e administrativo da empresa;

II - a origem, natureza e a gravidade das dificuldades;

III - as razões que justificam a aprovação do plano de recuperação
ou as que impõe a decretação de sua liquidação judicial;
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IV - a ocorrência ou não da hipótese prevista no art. 50, § 2°,
desta lei.

§ I° O perito poderá elaborar laudo único para os diversos itens
acima, ou separá-los, de acordo com sua conveniência.

§ 2° O devedor, o administrador judicial ou o Comitê, quando for
o caso, ou qualquer credor, poderão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da
assinatura do termo de nomeação do perito encarregado da elaboração do laudo de que
trata este artigo, indicar assistente técnico, correndo todas as despesas às suas custas, à
exceção do administrador judicial.

§ 3° O prazo para a indicação do assistente técnico pelo Comit!
terá inicio a partir da assinatura dot~ação de seus membros.

§ 4° Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo
comum de 10 (dez) dias após a apresentação do laudo pelo pento designado,
independentemente de intimação.

Art. 48. Havendo impugnação por parte dos credores ou
apresentação de plano alternativo de recuperação, na forma do art. 62, § 1°, lI, desta lei,
será concedida vista ao devedor, que se manifestará, no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. Nesta hipótese, transcorrido o prazo para
manifestação do devedor, o perito designado para a elaboração do laudo acerca do estado
econômico-financeiro do devedor, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados de sua
intimação, elaborará laudo complementar que, considerando as informações contidas no
laudo anterior, analisará a possibilidade do devedor executar o plano alternativo ou da
procedência das impugnações oferecidas.

Art. 49. Não havendo consenso entre as partes interessadas, o juiz
designará audiência de conciliação, a ser realizada em até 15 (quinze) dias, com a presença
do devedor, dos impugnantes, do administrador judicial ou do Comitê, quando for o caso.

Parágrafo único. Obtida a conciliação, será homologado pelo juiz
o plano de recuperação com as alterações acordadas na audiência, com a presença do
Ministério Público.

Art. 50. Cumpridas as formalidades previstas neste Capitulo, o
escrivão fará, imediatamente, os autos conclusos ao juiz que, analisando os laudos técnicos
mencionados no art. 47 desta lei, proferirá decisão.

§ I° O juiz concederá a recuperação se o plano for aprovado pelo
Comitê, quando for o caso, ou não houver sido apresentada manifestação contrária pelos
credores. .

§ 2° Havendo rejeição do plano pelos credores ou pelo Comitê,
quando for o caso, o juiz poderá conceder a recuperação, estando convencido de que o
plano de recuperação não impõe aos credores sacrifício exageradamente maior do que o
resultante da liquidação judicial.

§ 3° O juiz ainda poderá conceder a recuperação judicial da
empresa quando houver sinais evidentes e inequivocos sobre a sua viabilidade econômico
financeira, mediante prova documental ou o próprio laudo técnico exibido.

§ 4° Rejeitando a recuperação, o juiz de imediato decretará a
liquidação judicial do devedor, cabendo agravo de sua decisão.

Art. 51. A qualquer tempo, no curso da tramitação da ação de
recuperação judicial, desde que não com o objetivo de se furtar ao cumprimento das
obrigações assumidas na recuper~orpoderá requerer a desistência de seu
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pedido, ressalvado o total cumprimento dos atos jurídicos válidos finnados no âmbito da
recuperação judicial.

§ I° O pedido de desistência será autuado em separado e o juiz
mandará intimar todos os credores, para, querendo, impugnarem o pedido no prazo de 30
(trinta) dias, mediante edital publicado e afixado em cartório.

§ 2° Havendo ou não impugnação, ouvido o Comitê, quando for o
caso, o administrador judicial e o Ministério Público, o juiz decidirá.

3° Tendo sido deferido o pedido de desistência, o devedor
reassunura sua condição empresarial pretérita e os credores terão reconstituidos
integralmente seus direitos e garantias, ressalvados os créditos renegociados.

4° Da sentença que deferir o pedido de que trata o caput deste
artigo cabe apelação.

5° O devedor desistente do pedido de recuperação judicial não
poderá renovar a ação pelo prazo de 2 (dois) anos, a partir do trânsito em julgado da
homologação. .

Art. 52. Durante o'procedimento de recuperação judicial o
devedor poderá ser mantido na administração de seus bens, continuando com seu negócio,
apresentando contas demonstrativas mensais, sob fiscalização do Comitê, quando for o
caso, ou do administrador judicial, no âmbito de suas atribuições, salvo quando:

I - houver sido condenado, anteriormente, por sentença penal
transitada em julgado, por crime cometido em outra recuperação ou liquidação judicial
anteriores e qualquer outro crime contra o patrimônio, contra a economia popular e contra
a ordem econômica previsto na legislação vigente;

II - houver indícios veementes de crime.previsto nesta lei;

III - existir prova de dolo, simulação ou fraude;

IV - ficar demonstrado ter o devedor praticado as seguintes
condutas:

a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos ao seu
cabedal social;

b) efetuar despesas do negócio ou da empresa injustificáveis por
sua natureza ou \ulto, em relação. ao capital, ou gênero do negócio, ao movimento das
operações e a outras circunstânciasan~o~

c) ter descapitalizado a empresa ou realizado operações
prejudiciais ao seu funcionamento regular.

v - a critério do JUIZ, mediante decisão fundamentada, o
afastamento se fizer necessário em heneficio dos credores e demais interessados;

VI - retardar ou recusar-se ao cumprimento do plano de
recuperação apresentado pelos credores, na forma do art. 62, § 1°, lI, desta lei, e aceito
pelo juiz.

§ I° Não poderá o devedor alienar ou onerar bens e direitos de seu
ativo permanente, salvo evidente utilidade, reconhecida pelo juiz, depois de ouvidos o
administrador judicial ou o Comitê e o Ministeio Pdbllc:o,

§ 2° Os atos de endividamento pratioados pelo devedor durante o
procedimento de recuperação judicial, contraídos mediante lutorizaçlo judicial, após a
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manife5tação do administrador judicial ou do Comitê, quando for o caso, e do Ministério
Público, serão considerados extraconcursais, em caso de convolação em liquidação
judicial.

§ 3° Ocorrendo o afastamento do devedor da administração do
negócio, o administrador judicial assumirá as atribuições inerentes à ger!ncia, ficando o
devedor na condição de seu auxiliar, e havendo a existência do Comite no procedimento
de recuperação, caberá ao administrador judicial designado exercer a gestão dos negócios
do devedor, procedendo à constatação do estado patrimonial da empresa, fornecendo ao
Juízo um relatório dentro de 20 (vinte) dias.

Art. 53. Qualquer interessado no procedimento de recuperação
judicial poderá requerer a dissolução do Comitê ou a destituição de quaisquer de seus
membros, assim como do administrador judicial, diante do descumprimento de seus
deveres ou da prática de atos prejudiciais aos seus interesses.

§ 1° Ouvido o requerido, que para tanto será intimado, o juiz
proferirá decisão.

§ 2° Na hipótese de dissolução do Comitê ou de destituição de
algum de seus membros, o juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas designará seu
substituto.

§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo possível compor
o Comitê, a recuperação prosseguirá sob a responsabilidade do administrador judicial.

Art. 54. Durante o processamento da recuperação o devedor
deverá prestar ao administrador judicial, ao Comitê, quando for o caso, e a qualquer
interessado as informações solicitadas para a correta avaliação do plano de recuperação e
acompanhamento desta, sob pena de afaBtatrnlnto da administração.

/'?~;//

Art. 55. Os créditos fiscais e as' contribuiçCles previdenciárias e
sociais serão objeto de parcelamento pela autoridade administrativa, independente de
apresentação de garantia, sempre que concedida a recuperação judicial.

§ 1° O parcelamento definido na forma deste artigo será
formalizado junto à autoridade administrativa, tão logo requerido O processamento da
recuperação, sob pena de decretação da liquidação judicial, não podendo exceder o prazo
previsto em lei e não será inferior ao período de duração da fase de recuperação judicial.

§ 2° o valor do débito, consolidado na data do pedido de
processamento da recuperação, sem o acréscimo de multa de qualquer natureza, nos
termos do art. 6°, III, desta lei:

I - sujeitar-se-á a partir da data da consolidação, a juros
correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros de Longo prazo - TJLP, vedada a
imposição de qualquer outro encargo;

II - será pago em parcelas mensais e sucessivas, vencíveis no
último dia útil de cada mes, sendo o valor de cada parcela determinado em função de
percentual, não inferior a 2% (dois por cento) da receita bruta do mês imediatamente
anterior.

§ 3° Os valores de que trata este artigo, observadas as normas
constitucionais referentes à vinculação e à partilha de receitas, poderão ser liquidados
mediante:

1 - compensação de créditos, próprios ou de tllrceiros," relativos a
tributos ou contribuições abrangidas por este artigo, observados os limites constitucionais
e os fixados em legislação complementar, assim como as legislações estaduais e
municipais no âmbito de suas competências;
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11 • utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
contribuição social sobre o lucro líquido, próprio ou de terceiros.

§ 4° Na hipótese do inciso 11 do parágrafo anterior, o valor a ser
utilizado será determinado mediante a aplicação, sobre o montante do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa, das alíquotas de 15% (quinze por cento-) e de 8% (oito por
cento), respectivamente.

§ 5° A convolação da recuperação em liquidação judicilil rescinde
o parcelamento concedido, exceto se cumprido 213 (dois terços) do parcelamento, hipótese
na qual poderá prosseguir no pagamento preferencialmente, respeitadas as demais classes
de credores.

§ 6° O pedido dep~ento sujeita o devedor a:

I - autorização de acesso irrestrito pela autoridade competente às
informações relativas à sua movimentação financeira, ocorrida a partir da data do pedido;

11 - acompanhamento fiscal específico, com fornecimento
periódico, em meio magnético, de dados, inclusive os indiciários de receitas;

III - pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem
assim dos tributos e das contribuições de que trata este artigo.

§ 7° Será rescindido o parcelamento, e conseqüentemente
decretada a liquidação judicial do devedor, sem prejuízo no disposto no § 4° deste artigo,
nas seguintes hipóteses:

I - a inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nos
incisos I e 11 do § 6° deste artigo;

11 - inadimplência, por 3 (três) meses consecutivos ou não,
relativamente a quaisquer dos tributos ou contribuições de que trata este artigo, inclusive
os decorrentes de fatos geradores ocorridos após o requerimento de processamento da
recuperação judicial;

111 - constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de débito
correspondente a tributo ou contribuição de que trata este artigo, inclusive os decorrentes
de fatos geradores ocorridos após o requerimento de processamento da recuperação
judicial;

IV : compensação ou utilização indevida de créditos, prejuizo
fiscal ou base de cálculo n,egativa referidos no § 3°, I, e no § 4° deste artigo;

v - prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita do
devedor, mediante simulação de ato;

VI - declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ), nos termos da legislação vigente.

§ 8° Na hipótese do inciso III do parágrafo anterior, a dec<"etação
da liquidação judicial somente se dará com o trânsito em julgado da decisão definitiva, na
esfera administrativa ou judicial, quando houver sido contestado o lançamento.

Art. 56. Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo
/ devedor sujeito ao procedimento de Recuperação Judicial deverá ser acrescida, após o

nome ou razão social, a expressão "em Recuperação Judicial".

Parágrafo único. Caberá ao escrivão fazer a comunicação do
procedimento de recuperação judicial à~cial ou ao Registro Civil de Pessoas
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Jurídicas, para que estes procedam à anotação da recuperação judicial no registro da fuma,
individual ou da pessoa jurídica

Art. 57. Ocorrendo mudança substancial na situação econômico
financeira do devedor, o plano de recuperação haverá de ser revisto.

§ 1° O pedido deve vir acompanhado de exposição
circunstanciada, com indicação das alterações propostas, instruído com prova documenta'
pré-eonstituída e o respectivo balancete patrimonial que evidencie a mudança ocorrida nos
termos do caput deste artigo.

§ 2° Será assegurado aos interessados a possibilidade de
manifestação, além da mais ampla informação a respeito das condições do devedor 'que se
fizerem necessárias ao exercício de juízo de valor acerca das alterações propostas.

Art. 58. Pagos os credores e cumpridas as outras obrigações
assumidas pelo devedor, deve este requerer ao juiz seja julgada cumprida a rec~peração

judicial e extintas as suas obrigações, instruindo o seu requerimento com as respectivas
provas.

§ I° O juiz mandará tomar público o requerimento, por edital, no
órgão oficial e em outro jornal de grande circulação, marcando o prazo de 10 (dez) dias,
para a reclamação dos interessados.

§ 2° Findo o prazo, o juiz julgará cumprida ou não a recuperação
judicial" declarando extintas as obrigações do devedor, depois de ouvi-lo, se alguma
reclamação tiver sido formulada, bem como o Ministério Público.

§ 3° Da sentença que julgar cumprida a recuperação judicial
podem apelar os interessados que hajam reclamado.

§ 4° Da decisão que a julgar não cumprida pode o devedor agravar
de instrumento.

§ 5° A sentença que julgar cumprida a recuperação judicial,
declarará a extinção das responsabilidades do devedor, com exceção dos débitos que
foram eventualmente renegociados, e será publicada por edital, no prazo de 15 (quinze)
dias.

Seção 11
Do Comitê e do Administrador Judicial na Recuperação Judicial

Art. 59. O juiz, de oficio, poderá determinar a constituíçãq de
Comitê de Recuperação, quando:

I - entender de sua necessidade, ante o grau de complexidade do
procedimento concursal em questão, ou;

11 - em razão de sua avaliação a respeito do porte econômico-
financeiro do devedor.

Parágrafo único. Em qualquer fase da recuperação judicial, desde
que observados os critérios definidos no caput deste artigo, o juiz poderá determinar a
constituíção de Comitê de Recuperação.

Art. 60. No despacho que determinar a constituição do Comitê, o
juiz nomeará seus membros, bem como designará os respectivos suplentes.

Parágrafo único. Os demais membros do Comitê, à exceção do
administrador judicial, não terão suas remunerações custeadas pela empresa em
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recuperação judicial, mas as suas despesas realizadas em razão do negocIo em
recuperação, se devidamente comprovadas e com a autorização do juiz, serão prontamente
ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa da empresa.

Art. 61. O Comitê- será composto -por 4 (quatro) membros,
observando-se, necessariamente, nesta composição, um representa."lte de cada grupo de
credores, sendo: .

I - o administrador judicial, cuja designação devera recair sobre
profissional idôneo de nível superior, fonnado preferencialmente nas áreas direito,
economia, administração de empresas ou contabilidade;

11 - I (um) representante dos empregados, cuja indicação e de seus
2 (dois) suplentes serão feitas pelo sindicato representativo da categoria profissional de
maior contingente no quadro de empregados da empresa em recuperação; ,

m - I (um) representante da classe de credores privilegiados, bem
como a indicação de 2 (dois) suplentes;

IV - I (um) representante da classe de credores quirografários,
bem como a indicação de 2 (dois) suplentes.

Parágrafo único. O juiz designará o adminjstrador judicial como
presidente do Comitê.

Art. 62. Os membros do Comitê, quando este for criado,
assumirão suas funções mediante tenno de nomeação finnado nos aulos e exercerão a
fiscalização da gestão do devedor, exceto o administrador judicial que terá a atribuição de
co-i~rir os negócios da empresa emr~~mpanhandotodos os atos do devedor.

§ 1° Compete ao Comitê, além de outras atribuições previstas
nesta lei:,

I - elaborar, se for o caso, um plano de recuperação alternativo,
mediante estudo fundamentado que comprove a inviabilidade econômico-financeira do
plano de recuperação apresentado pelo devedor;

11 - fiscalizar a administração do devedor no decorrer do processo
de recuperação, apresentando, trimestralmente, relatório circunstanciado de sua situação;

m - apurar quaisquer reclamações dos interessados e emitir
parecer sobre as mesmas;

IV - fiscalizar a execução do plano de recuperação apresentado
pelo devedor.

§ 2° As decisões do Comitê, tomadas pela sua maioria, serão
consignadas em livro de atas, rubricado pelo juízo da recuperação, que ficará à disposição
dos credores e do devedor por 60 (sessenta) dias.

§ 3° No caso de empate nas decisões do Comitê, caberá ao
administrador judicial o voto de qualidade.

§ 4° Na hipótese do devedor ser afastado, os demais membros do
Comitê fiscalizarão os atos do administrador judicial, que passará a ser denominado
administrador-gestor e será, doravante, o único responsável pela gestão dos negócios da
empresa.

§ 5° Na hipótese do administrador judicial recusar ou estar
impedido de aceitar o encargo para gerir os negócios da empresa em recuperação, o juiz o
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destituirá e nomeará, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da recusa ou da
declaração do impedimento nos autos, um administrador-gestor para assumir suas funções
nos termos desta lei.

Art. 63. Não poderão integrar o Comitê ou exercer as funções de
administrador-gestor aqueles que, nos últimos 5 (cinco) anos, tendo exercido o cargo de
administrador-gestor ou de membro do Comitê, em liquidação ou recuperação judicial
anterior, foram destituídos, deixaram de prestar contas dentro dos prazos legais ou tiveram
a prestação de contas desaprovada.

§ I° Fica também impedido de integrar o Comitê ou· exercer a
função de administrador-gestor aquele que tiver relação de parentesco ou afinidade até o
terceiro grau com o devedor ou com os representantes legais da empresa devedora, ou
deles for amigo, inimigo ou dependente.

§ 2° O deveaor, qualquer credor e o Ministério Público poderão
reclamar da nomeação de membros do Comitê ou do administrador judicial, feita em
desobediência aos preceitos desta lei, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação
da nomeação pela imprensa oficial.

§ 3° O juiz decidirá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a
reclamação referida no parágrafo anterior.

§ 4° Da decisão cabe agravo de instrumento.

Art. 64. O devedor, o Ministério Público ou qualquer interessado
poderá requerer, mediante pedido fundamentado, a dissolução do Comitê, quando for o
caso, ou a destituição de quaisquer de seus membros ou do administrador judicial por
omissão, negligência ou prática de ato lesivo à administração.

§ 1° Os demais membros do Comitê, pelos mesmos motivos e
forma, poderão requerer ao juiz a destituição do administrador-gestor, que será intimado
para apresentar esclarecimentos.

§ 2° Após intimar o devedor, credores e o Ministério Público para,
em 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre o pedido de destituição, em despacho
fundamentado, o juiz decidirá.

§ 3° Na destituição, o juiz aplicará ao destituído, se for o caso, a
penalidade prevista no art. 95 desta lei, designando os substitutos para compor o Comitê e
nomeando novo administrador judicial ou administrador-gestor, conforme o caso.

§ 4° O juiz pode, de oficio, por motivo justificado, destituir
quaisquer dos membros do Comitê, quando for o caso, ou o administrador jlldicial.

Art. 65. Quando for o caso, compete ao devedor, ao novo
administrador judicial, quando nomeado, ou a qualquer credor, se for o caso, propor a ação
de responsabilidade civil contra o destituido.

Art. 66. Não havendo a constituição de Comitê, a fiscalização da
gestão do devedor será exercida pelo administrador judicial, nomeado no despacho que
defere a recuperação judicial, que, na hipótese de afastamento do devedor, assumirá, na
qualidade de administrador-gestor, a administração da empresa em recuperação, sempre
sob a imediata superintendência do juiz.

Parágrafo único. Compete ao administrador judicial, na hipótese
de não ser constituído o Comitê, desempenhar as~ atribuições deste previstas nesta
lei.

Art. 67. A remuneração do administrador judicial na recuperação
judicial será fixada pelo juiz com base na qualidade do trabalho realizado e no seu grau de
complexidade, não podendo exceder a 5% (cinco por cento) do valor pago aos credores.
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§ 1° Concomitantemente ao pagamento realizado aos credores, o
devedor pagará a remuneração devida ao administrador judicial.

§ 2° Não terá direito à remuneração o administrador judicial que
renunciar sem relevante razão, não. cwnprir as obrigações fixadas nesta lei, tiver as suas
prestações de contas desaprovadas ou for destituido de suas funções.

§ 3° A remuneração do administrador-gestor, quando for o caso,
será fixada pelo juiz, observados os teImOS da legislação trabalhista em vigor, e terá como
base os valores praticados no mercado para o desempenho de idênticas funções.

Art. 68. Caberá ao devedor arcar com as despesas relativas às
remunerações do administrador judicial e do administrador-gestor, quando for o caso, e
ainda das pessoas eventualmente contratadas para assessorá-los, as quais serão autorizadas
pelo juiz, após manifestação do devedor e do Ministério Público, no prazo conjunto de 05
(cinco) dias.

Capítulo IV
Da Convolação da Recuperação Judicial em Liquidação Judicial

Art. 69. Demonstrando-se,·no curso da recuperação judicial, a
inviabilidade econômica e fmanceira da empresa ou o descwnprimento do plano
delineado, o Ministério Público, os credores, ou quaisquer interessados poderão requerer a
convolação da recuperação em liquidação judicial.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista no art. 42, V,
desta lei, as condições contratuais serão mantidas até a realização do ativo.

Art. 70. A liquidação judicial poderá ainda ser decretada em
qualquer momento do processo de recuperação, quando:

I - o administrador judicial, o Comitê, quando for o caso, ou
qualquer credor demonstrar a inviabilidade econômico-financeira do devedor;

II - oco~erem prejuízos continuados, com a redução do ativo e
awnento significativo do passivo;

III - odevedor não demonstrar condições para cwnprir o plano de
recuperação econômico-financeíra e de suas ev~s modificações;

IV - não tíver sido cwnprida qualquer etapa do plano de
recuperação econômico-financeira, salvo caso fortuito ou força maior plenamente
justificados e aceitos pelo juiz;

V - houver atraso injustificado na liquidação das obrigações ou
descumprimento dos prazos estabelecidos em relação aos credores, novos fornecedores e
terceiros.

Art. 71. Convencido dessas circunstâncias, o juiz ordenará a
liquidação judicial, contendo seu despacho o nome da empresa liquidanda, a data e o
horário da decisão, as razões do não prosseguimento de sua atividade, nomeando, desde
logo, administrador judicial para tomar todas as providências, independente de termo de
nomeação, e fixando o teImO legal da liquidação judicial.

Art. 72. Havendo dúvida quanto ao estado geral da empresa em
crise, poderá o juiz designar audiência, a ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias, com
os credores e o devedor, convocando ainda profissional técnico especializado para auxiliá
lo.
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Art. 73. A decisão que determina a liquidação judicial ou a
indefere sujeitar-se-á ao recurso de agravo de instrumento.

Art. 74. Na convolação da recuperação em liquidação judicial, os
atos de administração, endividamento, eneração ou alienação praticados durante aquele
período, se presumem válidos, se realizados na forma desta lei.

Parágrafo único. As obrigações resultantes de atos praticados na
forma do caput deste artigo, em caso de liquidação judicial superveniente, reputam-se
como extraconcursais e serão pagas tão logo haja dinheiro em caixa.

Art. 75. Na liquidação judicial, os bens serão imediatamente
arrecadados e, ato contínuo, alienados na forma do art. 149 e seguintes desta lei.

Parágrafo único. O pagamento aos credores será feito depois da
publicação do quadro geral. .

Art. 76; Comprovado que o custo da liquidação é incompatível
com o ativo do devedor, poderá o juiz, ouvido o Ministério Público, determinar o
encerramento antecipado do procedimento, publicando-se edital com prazo de 20 (vinte)
dias para manifestação dos interessados, findo os q~roferirá decisão.

Capitulo V
Da Liquidação Judicial

Seção I
Da Decretação da Liquidação Judicial

do Devedor

Art. 77. Será decretada a liquidação judicial do agente econômico
que:

I - sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, dívida
líquida constante de título executivo que ultrapasse a soma correspondente a 10.000 UFIR
(dez mil unidades fiscais de referência), considerado o valor originário;

II - executado, não paga, não deposita, não nomeia bens à penhora,
de divida líquida e certa;

III - comprovadamente:

a) proce;de à liquidação desordenada de seus ativos ou lança mão
de meios ruinosos ou fraudulentos para realizar pagamentos;

b) realiza por atos inequivocos ou tenta realizar, com o fito de
retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou
totalidade de seu ativo a terceiros, credores ou não;

c) transfere ou tenta transferir a terceiro o seu estabelecimento sem
o consentimento de todos os credores, salvo se ficar com bens suficientes para solver o seu
passivo;

d) simula a transferência de seu principal estabelecimento, para
burlar a legislação, a fiscalização ou prejudicar credores;

e) dá garantia real a algum credor sem ficar com bens livres e
desembaraçados equivalentes às suas dividas ou tenta essa prática, revelada a intenção por
atos inequívocos;

f) ausenta-se sem deixar representante para administrar o negócio,
habilitado com recursos suficientes para pagar os credores, abandona o estabelecimento,

Sexta-feira 3 00579



00580 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

oculta-se ou tenta ocultar-se de seu domicílio ou da sede do estabelecimento principal de
seu negócio.

§ l° Consideram-se praticados pelas sociedades os atos dessa
natureza provenientes de seus diretores, gerentes ou liquidantes.

§ 2° Dentro do prazo de contestação, conforme disposto no art.
79, V, desta lei, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial, na forma desta lei.

Art. 78. Para efeitos desta lei, considera-se obrigação líquida,
legitimando o pedido de liquidação judicial do devedor, a constante dos títulos executivos
judiciais e extrajudiciais regulannente protestados.

Parágrafo único. Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de
liquidação judicial os créditos que não se possam na mesma reclamar.

Art. 79. A liquidação judicial, na hipótese do art. 77, I e n, desta
lei, não será decretada se o requerido provar:

I - a falsidade do título da obrigação;

11 - a prescrição da obrigação contida no título respectivo;

III - a nulidade da obrigação ou do título respectivo;

IV - o pagamento da dívida;

v - a apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da
contestação e respectivo rol de credores;
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devedor:

VI - qualquer outro fato que extinga, suspenda ou não legitime o
pagamento do título que é reclamado.

Art. 80. Estão legitimados para requerer a liquidação judicial do

I - o próprio devedor;

11 - o cônjuge sobrevivente, os herdeiros do devedor, o
inventariante, o sócio remanescente ou o liquidante;

.~ In -qualquer credor, apresentando prova de tal qualidade.

Parágrafo único. O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá
prestar caução relativa às cmtas e ao pagamento da indenização de que trata o art. '99
desta lei.

Art. 81. Na hipótese do art. 77, I, desta lei, para requerer a
liquidação judicial daquele que não paga no vencimento dívida líquida constante de título
executivo, deverá o credor instruir o pedido com instrumento representativo desta dívida,
cujo valor originário deverá ser superior a 10.000 UFIR (dez mil unidades fiscais de
referência), representado por um ou mais títulos executivos devidamente protestados,

acompanhado de certidão de protesto de dois ou mais títulos de credores distintos, tirados
contra o devedor no periodo de 90 (noventa) dias anteriores à data do pedido.

§ 1° Deferida a inicial, o juiz mandará citar o devedor para, em 5
(cinco) dias, apresentar defesa.

§ 2° Feita a citação, se o devedor alegar matéria relevante para o
não pagamento da dívida, o juiz poderá conceder prazo para provar a sua defesa, que não
será superior a 10 (dez) dias.
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§ 3° Poderá o devedor, no prazo de defesa, depositar o valor
correspondente ao crédito.

§ 4° Feito o depósito, a liquidação judicial do devedor não poderá
ser decretada e, diante da improcedência de sua defesa, o juiz declarará exigível o crédito e
determinará o levantamento da soma em favor do autor da ação.

§ 5° Se o devedor, ou seu representante legal, não for localizado,
far-se-á a citação por edital.

§ 6° Findo o prazo, ainda que à revelia do devedor, o escrivão o
certificará e fará os autos conclusos ao juiz, que nomeará curador especial, de acordo com
o art. 9°, 11, do Código de Processo Civil.

Art. 82. Para a decretação de liquidação judicial requerida com
base no art. 77, II, desta lei, o credor instruirá o pedido com certidão expedida pelo
cartório onde se processa a execução.

Parágrafo único. No processamento do pedido de que trata o caput
deste artigo, aplicar-se-á, no que couber, o disposto no artigo anterior.

Art. 83. Para a liquidação judicial ser decretada com base nas
hipóteses previstas no art. 77, m, desta lei, o requerente especificará na petição os fatos
que a caracterizam, juntando as provas que tiver e indicando as que pretenda produzir.

Parágrafo único. No processamento do pedido de que trata o caput
deste artigo, aplicar-se-á, no que couber, o disposto no art. 81 desta lei.

Art. 84. O devedor que requerer ao juiz, a qualquer tempo, a sua
liquidação judicial, apresentará, juntando ao seu requerimento:

I - demonstrações financeiras referentes ao último exercício social
e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita
observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercicio social;

11 - relação nominal dos credores, indicando endereço de cada um,
importância, classificação e natureza dos respectivos créditos;

m - relação dos bens que compõem o ativo, com a respectiva

estimativa de valor;

N - contrato social ou estatuto em vigor, ou não havendo, a
indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais;

v -certidões de executivo fiscal dos últimos 5 (cinco) anos;

VI - os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem
exigídos por lei;

VII - relaçã'a dos administradores da empresa nos últimos 5
(cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação acionária.

§ I° Não sendo apresentada pelo devedor a relação prevista no
inciso 11 deste artigo, o juiz, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo do
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disposto no art. 94, VI, desta lei, poderá nomear perito para elaborá-Ia, na forma exigida
nesta lei, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura de seu termo
de nomeação.

§ 2° Aos credores incluídos na relação apresentada pelo devedor
ou que tenham apresentado a ação de habilitação de crédito, desde o momento da
decretação da liquidação judicial, ficam garantidos os seguintes direitos:

I - intervir, como assistente, em quaisquer ações ou incidentes em
que a massa líquidanda seja parte ou interessada;

II -' fiscalizar a administração da massa liquidanda, requerer e
promover no processo de falência o que for a bem dos interesses 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 .devedor e
da administração da massa liquidanda, independentemente de autorização do juiz.

Art. 85. A sentença que decre~daçãojudicial do devedor,
dentre outras determinações:

I - conterá a síntese do pedido, identificação do devedor, nomes
dos que forem a esse tempo administradores da empresa;

II - fixará o termo legal da liquidação judicial, sem poder retrotraí
lo por mais de 90 (noventa) dias, contados do:

a) primeiro protesto por falta de pagamento, ou;

b) do requerimento de recuperação judicial, na hipótese de
convolação desta em liquidação judicial, ou;

c) requerimento de autoliquidação judicial formulado nos termos
desta lei.

III - ordenará, na hipótese de pedido formulado por terceiro, que o
devedor apresente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a relação nominal a que se refere o
inciso II do artigo anterior, sujeitando-se às sanções previstas no art. 95 desta lei;

IV - marcará prazo para os credores declararem seus créditos,
observado o disposto no art. 13 e seguintes desta lei;

v - ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o
devedor, remetendo-se os respectivos autos ao juízo universal, ressalvadas somente as
hipóteses previstas no art. 7", §§ I° e 3°, desta lei;

VI - proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração
de bens do devedor, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial;

VII - determinará as diligências necessárias para salvaguardar os
interesses das partes envolvidas, podendo· ordenar a prisão preventiva do devedor ou dos
representantes da empresa em liquidação judicial, quando requerida com fundamento em
provas que demonstrem a prática de crime definido em lei;

VIII - ordenará à Junta Comercial ou ao Registro Civil de Pessoas
Jurídicas da respectivá Comarca, que proceda à anotação da liquidação judicial no registro
da firma individual ou da pessoa jurídica, devendo ainda informar o nome dos
administradores e responsáveis para as demais juntas comerciais de todo território
nacional;



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

IX - nomeará o administrador judicial, que desempenhará suas
funções na forma do art. 140 e seguintes desta lei;

x - determinará a expedição de oficios aos órgãos e repartições
públicas e, demais entidades para queinformem~ens e direitos do devedor;

XI - pronunciar-se-á a respeito da lacração do estabelecimento,
observado o disposto no art. 90 desta lei.

§ 1· O escrivão fará publicar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
contados do recebimento dos autos em cartório, a sentença a que se refere o caput deste
artigo e a relação de credores.

§ 2· Da decisão que fixar ou retificar o termo legal da liquidação
judicial, podem os interessados interpor recurso de agravo.

§ 3· O termo legal poderá ser retificado, uma única vez, até o
prazo de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de liquidação judicial.

Seção 11
Disposições Gerais

Art. 86. O procedimento de liquidação judicial visa atender aos
princípios da economia e celeridade processuais, competindo ao administrador judicial a
arrecadação dos bens, e, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a apresentação de
relatório, no qual exporá as causas e circunstâncias que conduziram à situação da
liquidação judicial e apontará as responsabilidades civil e penal dos envolvidos.

Parágrafo único. Havendo motivo justificado, o prazo previsto no
caput deste artigo poderá ser prorrogado, por igual período, pelo juiz, que fixará novo
prazo para apresentação do relatório.

Art. 87. Na forma do art. 85, VIII, desta lei, caberá ao escrívão
efetuar a comunicação da liquidação judicial à Junta Comercial ou ao Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, que providenciarão para que nos registros da empresa conste a
expressão "em Liquidação Judicial", a data de sua decretação e o respectivo encerramento,
quando este se der.

Art. 88. Poaerão os credores, de forma individual ou coletiva, em
razão dos custos e no interesse da massa liquidanda, adjudicar, de imediato, os bens
arrecadados, pelo valor da avaliação, atendida a regra de classificação e preferência entre
eles.

Parágrafo único. Decorridos o prazo do edital da decretação da
liquidação judicial sem que haja pedido de habilitação de crédito, o juiz no prazo de 10
(dez) dias encerrará a liquidação judicial.

Art. 89. Os bens arrecadados poderão ser:

I - dados em pagam~rvadaa classificação dos créditos,
ou;

11 - removidos, desde que haja necessidade de sua melhor guarda e
conservação, hipótese em que permanecerão em depósito sob responsabilidade do
administrador judicial, mediante compromisso.

Art. 90. O estabelecimento comercial permanecerá lacrado até a
etapa de arrecadação, exceto se,os bens forem perecíveis ou sujeitos a danos irreversíveis
quando poderá se mostrar imprescindível o arrendamento de outro ponto comercial'
mediante autorização judicíal, ouvido o Ministério Público. '
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Parágrafo único. O estabelecimento também não permanecerá
lacrado se ocorrer a hipótese prevista no art. 69, parágrafo único, desta lei.

Art. 91. O devedor, os administradores e os controladores da
empresa sob liquidação judicial, no caso deste terem cometido algum crime previsto nesta
lei, ficarão impossibilitados de exercer qualquer atividade empresarial pelo prazo de I
(um) ano, contado do trânsito em julgado da decisão de extinção do procedimento ou da
sentença que declarou sua reabilitação.

Art. 92. Os pedidos de liquidação judicial estão sujeitos a
distribuição obrigatória, segundo rigorosa ordem de apresentação.

§ 1° Esses pedidos serão entregues, imediatamente, pelo
distribuidor ao escrivão a quem houverem sido distribuídos.

§ 2° A distribuição do pedido previne a jurisdição para qualquer
outro da mesma natureza, relativo ao mesmo devedor.

§ 3° As ações que devam ser propostas no juízo da liquidação
judicial estão sujeitas à distribUição por dependência.

Art. 93. Os processos de 'liquidação judicial e os seus incidentes
preferem a todos os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância.

Art. 94. A decretação da liquidação judicial impõe ao devedor os
seguintes deveres:

I - assinar nos autos, desde que intimado da sentença declaratória,
termo de comparecimento, com a indicação do nome, nacionalidade, estado civil, endereço
completo da residência, devendo ainda declarar, para constar do dito termo:

a) as causas determinantes da sua liquidação judicial, quando
requerida pelos credores;

b) se tem firma inscrit~~o a ~creveu, exibindo a prova;

c) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os
sócios, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto e a prova do
respectivo registro;

d) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros
obrigatórios;

e) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando o seu
objeto, o nome e endereço do mandatário;

f) seus bens imóveis e móveis que não se encontram no
estabelecimento;

g) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato;

h) informar suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança,
processos em andamento em que for autor ou réu;

i) o compromisso de guarda e conservação dos bens sob depósito;

11 - depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de
comparecimento, os seus livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao administrador
judicial, depois de encerrados por termos lavrados pelo escrivão e assinados pelo juiz;

Dezembro de 1999



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

m - não se ausentar do lugar onde se processa a liquidação
judicial sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador
bastante, sob as penas cominadas na lei;

IV - comparecer a tódos os atos da liquidação judicial, podendo
ser representado por procurador, quando ocorrerem motivos justificados;

v - entregar, sem demora, todos os bens, livros, papéis e
documentos ao administrador judicial, indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que
porventura.tenha em poder de terceiros;

VI - prestar verbalmente ou por escrito, as informações
reclamadas pelo juiz, administrador judicial, representante do Ministério Público e
credores, sobre circunstâncias e fatos que interessem à liquidação judicial;

VII - auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza;

vm -examinar as declarações de crédito apresentadas;

IX - assistir ao levan~ à verificação do balanço e exame
dos livros;

x -examinar e dar parecer, sempre que for determinado pelo juiz;

XI - apresentar, dentro do prazo determinado nesta lei, a relação
de seus credores.

Art. 95. Faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que a
presente lei lhe impõe, poderá o devedor sujeitar-se à prisão administrativa por ordem do
juiz, de oficio, a pedido de qualquer credor regularmente habilitado ou, ainda, a
requerimento do representante do Ministério Público, sendoclhe assegurada a defesa prévia
nos termos da lei processual penal.

Parágrafo único. A prisão não poderá exceder a 120 (cento e vinte)
dias, e do despacho que a decretar caberá agravo de instrumento.

Art. 96. Da sentença que decretar a liquidação judicial pode o
devedor, o credor ou o terceiro prejudicado, agravar de instrumento.

Art. 97. A sentença que decretar a liquidação judicial com base no
art. 77, I, desta lei, pode ser embargada pelo devedor, processando-se os embargos em
autos separados, com a intimação do requerente para impugnação, admitindo-se como
assistente o administrador e qualquer credor.

§ I° O embargante apresentará os embargos deduzidos em
requerimento articulado, no prazo de 3 (três) dias, contados daquele em que for publicada
no órgão oficial a sentença que decretou a liquidação judicial, podendo o embargado
contestá-los em igual prazo.

§ 2° Decorrido o prazo para contestação, os autos serão conclusos
ao juiz que abrirá vistas ao Ministério Público e a seguir, determinará as provas a serem
produzidas e designará data e hora para a audiência de instrução e julgamento.

§ 3° Da sentença que julga os embargos cabe apelação.

§ 4° Os embargos não suspendem os efeitos da sentença que
decreta a liquidação judicial, nem interrompem as diligências e atos do processo.

Art. 98. Cabe apelação da sentença que não decretar a liquidação
judicial.
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Parágrafo único. A sentença que não decretar a liquidação judicial
não terá autoridade de coisa julgada.

Art. 99. Quem por dolo requerer a liquidação judicial de outrem
se.rá condenado, na sentença que denegar a liquidação, em primeira ou segunda instânci~
a mderuzar ao devedor, apurando-se as perd~os em liquidação de sentença.

§ 1°Sendo a liquidação judicial requerida por mais de uma pessoa,
os requerentes serão solidariamente responsáveis.

§ 2° Por ação própria, pode o prejudicado reclamar indenização,
no caso de culpa ou abuso do requerente da liquidação judicial denegada.

Art. 100. Os atos de administração praticados pelo devedor
durante o processo de recuperação judicial, mesmo aqueles que causaram endividamento à
massa, desde que tenham recebido autorização judicial, após a manifestação do
administrador judicial ou do Comitê, quando for o caso, não estarão sujeitos aos efeitos da
liquidação judicial superveniente e serão reputados como extraconcursais.

Parágrafo único. Serão considerados ineficazes na liquidação
judicial os atos praticados com infringência ao art. 52, § 1°, desta lei.

Art. 101. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes
da recuperação judicial, quando definitivamente incluidos no quadro geral de credores,
tendo prosseguimento as habilitações que estejam em curso.

Art. 102. A sentença que decreta a liquidação judicial da
sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis, diretores e administradores solidários
por lei, também acarreta a liquidação destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos
jurídicos produzidos em relação à sociedade em liquidação, e, por isso, deverão também
ser citados para apresentar defesa, se assim o desejar.

§ 1° O disposto no capul deste artigo aplica-se ao sócio que tenha
se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade, há menos de 02
(dois) anos, quanto às dividas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato,
no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da liquidação judicial.

§ 2° Os sócios com responsabilidade ilimitada, os diretores e
administradores solidários por lei, que serão previamente citados, poderão exercer o
direito de defesa que esta lei assegura à sociedade devedora

Art. 103. A responsabilidade solidária dos controladores e
administradores da sociedade'por ações e a dos sócios-gerentes da sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, estabelecidas nas respectivas leis, bem como a dos sócios
comanditários e do sócio, oculto, previstas em lei, serão apuradas no próprio juí~o da
liquidação judicial, independentemente da realização do ativo e da prova da sua
insuficiência para cobrir o passivo.

§ 1° A petição inicial, instruída com os documentos pertinentes,
mencionará os fatos e indicará as provas, inclusive rol de testemunhas, que serão ouvidas
na instrução.

§ 2° O réu será citado para comparecer à audiência de instrução e
julgamento e apresentar defesa, com produção de prova, se necessário, no prazo de 15
(quinze) dias.

§ 3° O autor será intimado da designação da audiência, para
comparecer pessoalmente ou por intermédio de seu procurador.

§ 4° Encerrada a instrução, será aberta vista ao Ministério Público
e o juiz proferirá decisão.
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§ 5° O prazo decadencial para interpor a ação de responsabilização
prevista no caput deste artigo será de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da
sentença que decretar a liquidação judicial.

§ 6° Para os fins do disposto no caput deste artigo, na sentença que
decretar a liquidação judicial, o juiz poderá, de oficio, ou mediante requerimento das
partes interessadas, ordenar a indisponibilidade dos bens particulares dos réus, compatível
com o dano provocado, até o julgamento da ação de responsabilização.

Seção III
Da Autoliquidação Judicial

Art. 104. O devedor sem as mínimas condições de pleitear sua
recuperação judicial poderá requerer ao juízo sua liquidação judicial, expondo as razões
relevantes do seu pedido, acompanhado do último balanço patrimonial, da relação dos
credores e de seu ativo disponível, comprovando a impossibilidade de prosseguimento da
atividade empresarial.

Art. 105. O requerimento de autoliquidação judicial será
distribuído preferencialmente, sendo concedida vista ao Ministério Público.

§ 1° Não estando o requerimento regularmente instruído, o juiz
poderá determinar que seja emendado, no prazo de lO (dez) dias, sobrestando-se neste
período qualquer pedido de liquidação judicial, enquanto não decidida a autoliquidação.

§ 2° A sentença que decretar a autoliquidação judicial do devedor
observará a forma do art. 71 desta lei.

Art. 106. Independente da adoção de outras medidas de urgência,
caberá ao Ministério Público ou a qualquer credor interessado promover as ações visando
à responsabilização civil e penal, no intuito de preservar o patrimônio do devedor.

Art. 107. Dentre outros deveres que esta lei lhe impõe, fica ainda
o devedor, na autoliquidação, obrigado a:

I - fornecer dados e informes necessários à apuração do ativo e
liquidação do passivo;

II - subsidiar o administrador judicial nos incidentes, sempre
agindo no interesse da massa liquidanda.

Seção IV
Da Arrecadação e Custódia dos Bens

Art. 108. Ato contínuo à assínatura do termo de nomeação, o
administrador judicial, acompanhado do oficial de justiça e do Ministério Público, efetuará
a arrecadação dos bens de forma individualizada ou relacíonada, ainda do sócio
ilimitadamente responsável, no local em que se encontrem, procedendo à apreensão dos
documentos do devedor, lavrando-se auto circunstanciado.

§ I° Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador
judicial ou de pessoa por este escolhida, sob a responsabilídade dele, podendo o devedor
ser incumbido da guarda de bens.

§ 2° Sempre que necessário, o juiz designará depositário o próprio
devedor, que acompanhará a arrecadação, antes do administrador judicial assumir suas
funções.
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§ 3° Decretada a liquidação judicial, não sendo possível proceder à
arrecadação ou concluí-Ia no dia em que teve inicio, será lacrada a sede do
estabelecimento e de suas eventuais filiais.

§ 4° Os bens que não se encontrarem rio foro da recuperação ou da
liquidação judicial serão arrecadados mediante carta precatória itim..rante, isenta de custas
e com preferência no cumprimento sob pena de responsabilidade funcional. .

§ 5° O produto dos bens penhorados ou por outra forma
apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecar, a requerimento do
administrador judicial, às autoridades competentes, a entrega deles.

§ 6° O devedor e as pessoas mencionadas no caput do art. 103
desta lei serão obrigados a indicar ao administrador judicial e ao Ministério Público os
bens sujeitos à arrecadação, sob pena de ser-lhes aplicada a smção prevista no art. 95
desta lei.

Art. 109. O auto de arrecadação, composto pelo inventário, será
assinado pelo oficial de justiça, administrador judicial e Ministério Público e, se estiverem
presentes, pelo devedor ou administradores da sociedade sob liquídação judicial.

§ 1° Serão referidos no inventário:

I - os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor,
designando-se o estado em que se acham, número e denominação de cada um, páginas
escrituradas, data do inicío da escrituração e do último lançamenio, e se os livros
ob~gatórios estão revestidos das formalidades legais;

11 - dinheiro, papéis,.documentos e demais bens do devedor;

III - os bens do devedor em poder de terceiro, a título de guarda,
depósito, penhor ou retenção;

IV - os bens indicados como propriedade de terceiros ou
reclamados por estes, mencionando-se esta circunstància.

§ 2° Os bens referidos no parágrafo anterior serão individuados,
quando possível.

§ 3° Em relação aos bens imóveis, o administrador judicial, no
prazo de 15 (quinze) dias após a sua arrecadação, exibirá as certidões do registro de
imóveis, extraidas posteriormente à decretação da liquidação judicial, com todas as
indicações que nele constarem.

Art. 1iO. Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos à considerável
desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa, deverão ser
vendidos antecipadamente, feitas a arrecadação e avaliação, mediante autorização judicial.

Parágrafo único. O devedor será intimado, na liquidação dos bens,
para se manifestar sobre a proposta do administrador judicial, e o juiz decidirá em 72
(setenta e duas) horas.

Art. 111. O administrador judicial poderá, após laudo contendo o
valor de mercado, dar em locação ou celebrar outro contrato referente aos bens do
devedor, com o objetivo de produzir renda para a massa liquidanda.

Parágrafo único. A locação ou a contratação não atribui direito de
preferência na compra, nem podem importar em disposição total ou parcial dos bens, e
será celebrada por tempo indeterminado, não prejudicando a alienação independentemente
de sua forma.
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Seção V
Dos Efeitos da Decretação da Liquidação Judicial

Art. 112. A decretação da liquidação judicial sujeita todos os
credores, que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do devedor e do
sócio ilimitadamente responsável na forma que esta lei prescrever. •

Art. 113. A decretação da liquidação judicial,- além de outros
efeitos previstos no art. 7° desta lei:

I - produz o vencimento antecipado dos débitos pecuniários do
devedor e dos sócios ilimitadamente e solidariamente responsáveis, inclusive os
administradores;

11 - suspende o exercício do direito de retenção sobre os bens
_ sujeitos à arrecadação, os quais"deverão ser entregues ao administrador judicial;

III - cancela o exercício do direito de retirada OIL de recebimento
do valor de suas quotas ou ações, por parte dos sócios da sociedade em liquidação.

Art. 114. Os contratos bilaterais não se resolvem pela liquidação
judicial e podem ser cumpridos pelo administrador judicial, se este achar conveniente para
a massa liquidanda.

§ I° O contratante pode interpelar o administrador judicial, no
prazo de até 90 (noventa) dias, contados da assinatura d~têrmo de sua nomeação, para
que, dentro de 10 (dez) dias, declare se cumpre ou não o contrato.

§ 2° A declaração negativa ou o silêncio do administrador júdjéiar,
confere ao contraente o direito à indenização, cujo valor, ilI'-uradoem precess<Yofdinário,
constituirá crédito quirografário.

Art. 115. Nas relações contratuais abaixo mencionadas
prevalecerão as seguintes regras:

I - o vendedor não pode obstar a entrega das coisas expedidas ao
devedor e ainda em trânsito, se o comprador, antes do requerimento da liquidação judicial,
as tiver revendido, sem fraude, à vista das faturas e conhecimentos de transporte,

"entregues ou remetidos pelo vendedor;

11 - se o devedor vendeu coisas compostas e o administrador
judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à
disposição da massa liquidanda as coisas já recebidas, pedindo perdas e danos;

III - não tendo o devedor entregue coisa móvel que vendera a
prestações, e resolvendo o administrador judicial não executar o contrato, a massa
liquidanda restituirá ao comprador as prestações recebidas pelo devedor;

IV - a restituição, de coisa móvel comprada pelo devedor, com
reserva de domínio do vendedor, dar-se-á, se o administrador judicial resolver não
continuar a execução do contrato, de acordo com o disposto nos arts. 1.070 e 1.071 do
Código de Processo Civil;

v - tratando-se de coisas vendidas a termo, que tenham cotação
em Bolsa 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 em bolsa ou mercado;

VI - na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a
legislação respectiva, independente de qualquer manifestação dos promitentes
compradores;
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VII - a liquidação judicial do locador não resolve o contrato de
locação e, na liquidação do locatário, o administrador judicial pode, a qualquer tempo,
denunciar o contrato, indenizando o locador, mediante arbitramento pelo juiz, se houver
recusa deste em aceitá-la.

Art. 116. O administrador judicial, ouvidos os credores e o
Ministério Público, mediante autorização do juiz, poderá pleitear o cumprimento de
contrato unilateral, quando achar de conveniência para a massa liquidanda, realizando o
pagamento da prestação pela qual está obrigada, e comunicará sua intenção ao outro
contratante, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da assinatura do termo de sua
nomeação.

Art. 117. São ineficazes em relação aos promitentes compradores,
exceto quando houver anuência expressa destes, a constituição de direito real de garantia
sobre empreendimento imobiliário, quando as quantias liberadas pelo credor ao devedor
não tiverem sido aplicadas diretamente na construção do empreendimento e não
corresponderem ao cronograma fisico-financeiro.

Art. II~. O mandato conferido pelo devedor, antes da liquidação
judicial, acerca de negócios que interessam à massa liquidanda, cessará seus efeitos com a
decretação da liquidação judicial, cabendo ao mandatário prestar contas de sua gestão até
então.

Parágrafo único. Para o devedor cessa o mandato ou comissão que
houver recebido antes da liquidação judicial, salvo os que versem sobre matéria estranha a
comércio.

Art. 119. As contas correntes com o devedor consideram-se
encerradas no momento de decretação da liquidação judicial, verificando-se o respectivo
saldo.

Art. 120. Se o devedor fizer parte de alguma sociedade como
SOclO solidário, com~nditário, cotista ou acionista, para a massa liquidanda entrarão
somente os haveres que na sociedade ele~ e forem apurados na forma estabelecida
no contrato.

§ 10 Se o contrato ou o estatuto social nada disciplinar a respeito, a
apuração far-se-á judicialmente, salvo ~e, por lei, pelo contrato ou estatuto, a sociedade
tiver de liquidar-se, caso em que os haveres do devedor, somente após o pagamento de
todo o passivo da sociedade, entrarão para a massa liquidanda.

§ 20 Nos casos de condorninio de que participe o devedor, deduzir
se-á do quinhão a este pertencente o que for devido aos outros condôminos em virtude do
estado de liquidação judicial.

Art. 121. Contra a massa liquidanda 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 eles responde, exclusivamente, o
produto dos bens que constituem a garantia.

Art. 122. Na liquidação judicial do espólio, fica suspenso o
processo de inventário, cabendo ao administrador judicial a realização de atos pendentes
em relação aos direitos e obrigações da massa liquidanda.

Art. 123. Durante o processo da liquidação judicial fica suspenso
o curso da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade do devedor.

Art. 124. O sócio ilimitadamente responsável, diretores, gerentes
e administradores aos quais a liquidação judicial se estende, não poderão exigir qualquer
prestação devida, a que título for, pela sociedade em liquidação.
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Art. 125. Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente
nesta lei, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os principios
gerais do direito, atendendo à unidade, à universalidade do concurso e· à igualdade de
tratamento dos credores, observado o disposto no art. 114 desta lei.

Art. 126. O credor de coobrigados solidários, cujas liquidações
judiciais sejam decretadas, tem o direito de concorrer, em cada uma delas, pela totalidade
do seu crédito, até recebê-lo por inteiro, quando então comunicará ao juízo.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao
devedor cujas obrigações tenham sido extintas por sentença, na forma do art. 167 desta
lei.

Art. 127. As massas dos coobrigados em liquidação judicial não
têm ação regressiva umas contra as outras.

§ 1° Se, porém, o credor ficar integralmente pago por uma ou por
diversas massas coobrigadas, as que houverem pago terão direito regressivo c.ontra as
demais, em proporção à parte que pag~am e àquela que cada uma tinha a seu cargo.

§ 2° Se os dividendos que couberem ao credor em todas as massas
coobrigadas excederem na importância total do crédito, o valor entrará para as massas
proporcionalmente.

§ 3° Se os coobrigados eram garantes uns dos outros, aquele
excesso pertencerá, conforme a ordem das obrigações, às massas dos coobrigados que
tiverem o direito de ser garantidas.

Art. 128. Os coobrigados solventes e os garantes do devedor ou
dos sócios ilimitadamente responsáveis e administradores a que se estende a liquidação
judicial podem apresentar a declaração do crédito correspondente às quantias pagas ou
devidas, se o credor não fizer a sua no prazo fixado em sentença.

Seção VI
Dos Efeitos Quanto aos Atos Prejudiciais aos Credores

Art. 129. Não produzem efeitos relativamente à massa liquidanda,
tenha ou não o contratante conhecimento do estado econômico do devedor, seja ou não
intenção deste fraudar credores:

1 - o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor
dentro do termo legal, por qualquer Il).eio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo
desconto do próprio título;

II - o pagamento de dívidas vencidas e exigiveis realizado dentro
do termo legal, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato;

III - a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção,
dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente; se os bens dados em
hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa liquidanda receberá a parte que devia
caber ao credor da hipoteca revogada;

IV • a prática de atos a título gratuito, desde 2 (dois) anos antes da
decretação da liquidação judicial;

v - a renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois) anos antes da
decretação da liquidação judicial;

VI - os registros de direitos reais e de transferência de propriedade
entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis -realizadas
após a decretação da liquidação judicial, salvo se tiver havido prenotação anterior,;
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VII - a venda ou transferência de estabelecimento comercial feita
sem: () consentimento expresso ou~, ".to d~ todos os cv:por.es, a esse tempo

existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo,exceto
se, dentro de 30 (trinta) dias, nenhuma objeção 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. 130. São também revogáveis, relativamente à massa
Iiquidanda, os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se a fraude
do devedor e do terceiro que com ele contratar.

Art. 131. As ações disciplinadas neste Capítulo deverão ser
propostas dentro de 3 (três) anos, contados da sentença que decretar a liquidação judicial.

Parágrafo único. As ações deverão ser promovidas pelo
administrador judicial com exclusividade, mas se não o fizer dentro dos 6 (seis) meses
seguintes à decretação da liquidação judicial, poderão, também, ser ajuizadas por qualquer
credor.

Art. 132. A ação revocatória pode ser promovida:

I - contra todos os que figuraram no ato, ou que por efeito dele
foram pagos, garantidos ou beneficiados;

11 - contra os terceiros adquirentes:

a) se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do
devedor de prejudicar os credores;

b) se o direito se originou de ato mencionado no art. 129.

III - contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos
incisos anteriores.

Art. 133. A ação revocatória correrá perante o juízo da liquidação
judicial e terá procedimento ordinário.

Art. 134. A apelação será recebida no efeito devolutivo, no caso
do art. 129, no duplo efeito, no caso do art. 130.

Art. 135. A sentença que julgar procedente o pedido determinará a
restituição dos bens à massa'liquidanda em espécie, com todos os acessórios ou o valor de
mercado, acrescido das perdas e danos.

§ 10 A massa liquidanda restituirá o que tiver sido prestado pelo
contratante, salvo na hipótese de impossibilidade, caso em que esse será admitido como
credor quirografário.

§ 2
0

É garantido ao terceiro de boa-fé a ação de perdas e danos a
qualquer tempo contra o devedor.

. A~ 136. O juiz, na forma da lei processual civil, poderá antecipar
total ou parcIalmente os efeItos da tutela pretendida.

Art. 137. O juiz poderá, a requerimento da parte interessada ou do'
Ministério Público, ordenar, como medida cautelar, na forma da lei processual civil .o
seqüestro dos bens retirados do patrimônio do devedor que estejam em poder de terceiro~.

Art. 138. A ineficácia pode ser oposta como defesa.em ação ou
execução que será recebida como impugnação.

Dezembro de 1999



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

Art. 139. O ato pode ser revogado ou declarado ineficaz, embora.
para sua celebração houvesse precedido sentença judicial ou fosse proveniente de medida
judicial assecuratória para a garantia da divida ou seu pagamento.

Seção VII
Do Administrador Judicial na Liquidação Judicial

Art. 140. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do
juiz, administrar os bens compreendidos na liquidação judicial e exercer as funções que
lhe são atribuidas por esta lei.

§ 1° Além de outros deveres que a presente lei lhe impõe,
compete, ainda, ao administrador judicial:

I - fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos
credores interessados sobre a liquidação judicial e a administração da massa liqui9anda, e
dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de oficio, a fim de.,servirem de
fundamento nas verificações e impugnações de créditos;

II - exigir dos credores, e dos procuradores ou administradores que
serviram aos interesses do devedor, quaisquer informações verbais ou por escrito;

m - comunicar ao juiz, para os fins do art. 89, m, desta lei, por
petição levada a despacho, qual o montante total dos créditos declarados, bem como
confrontar o valor destes créditos com o total do passivo informado na petição do devedor;

IV - indicar ao juiz perito avaliador e contador para:

a) avaliar os bens constantes do acervo da massa Iiquidanda;

b) proceder ao exame da escrituração do devedor;

c) fornecer laudos nas ações de restituição, nas habilitações de
crédito, nos embargos de terceiro, e em qualquer ação ou execução em que a massa
Iiquidanda tenha interesse;

v - relacionar as ações relativas à massa liquidanda em andamento
e adotar as providências que se fizerem necessárias para o ajuizamento no interesse dela.

§ 2° A remuneração do perito contador e avaliador será fixada pelo
juiz, atendendo-se à complexidade dos trabalhos a serem executados e à importância da
massa Iiquidanda.

§ 3° Na hipótese do inciso II do § 10 deste artigo, será facultado ao
administrador judicial, em caso de recusa de quaisquer daqueles em atendê-lo, encaminhar
requerimento ao juiz que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, determinará que estas
pessoas venham em Juizo, sob pena de desobediência, e na sua presença as interrogará,
tomando seus depoimentos por escrito.

Art. 141. A remuneração do administrador judicial na liquidação
será fixada pelo juiz com base na qualidade do trabalho realizado e no seu grau de
complexidade, não podendo exceder a 5% (cinco por cento) do valor das receitas auferidas
pela massa liquidanda; e I0% (dez por cento) no caso das empresas relacionadas no art.
173 desta lei.

§ 1° Concomitante ao recebimento das receitas, será paga a
,remuneração devida ao administrador judicial, desde que já aprovadas as prestações de
contas tempestivamente apresentadas.
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§ 2° Não terá direito à remuneração o administrador judicial que
renunciar sem relevante raz~for substituído, não cumprir as obrigações fixadas nesta lei,
tiver as suas prestações de contas desaprovadas ou for destituído de suas funções.

Art. 142. O administrador judicial deverá ser pessoa de confiança
do Juízo, fisica ou jurídica, prestando contas de suas funçees, sempre que houver
recebimentos, sob pena de destituição.

Art. 143. A recusa ao encargo de administrador judicial deverá ser
feita por petição fundamentada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir da
notificação da nomeação.

Parágrafo único. Não comunicada à recusa no prazo previsto no
caput deste artigo, considerar-se-á como aceita a nomeação pOI parte do indicado.

Art. 144. O termo de nomeação deverá ser lavrado e assinado pelo
administrador judicial no prazo de 72 (seteflta e duas) horas, contadas a partir de sua
notificação.

Art. 145. O administrador judicial exerce pessoalmente as suas
funções e não pode delegá-Ias, exceto para atos determinados, com prévia autorização do
juiz.

Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa
jurídica, declarar-se-á no termo de que trata o art. 144 de,o;ta lei o nome de seu
representante, que não poderá ser substituído sem licença do juiz.

Art. \46. O administrador judicial deverà apresentar ao JUIZ
relatório apontando a situação 'da empresa, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir
dá aSsinatura do termo de nomeação, que conterá:

I - as causas e circunstâncias da liquidação judicial;

II - o exame sobre os atos do devedor e dos administradores da
sociedade em liquidação judicial, no exercício dos seus encargos e funções, na hipótese de
ocorrer liquidação judicial que suceda a recuperação da empresa.

Art. 147. O administrador judicial não poderá transigir sobre
créditos e negócios da massa liquidanda e conceder abatimento, sem autorização judicial,
ainda que sejam considerados de dificil recebimento, ouvindo-se sempre o devedor.

Art. 148.' O administrador judicial responde pelos prejuízos que
causar à massa liquidanda, 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 administrador judicial de responsabilidade civil e penal, quando não
ignorar o prejuízo que do s;:u ato possa resultar para a massa liquidanda ou quando
infringir disposição legal.

Seção VIII
Da Realização do Atívo

Art. 149. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do
respectivo auto ao processo de liquidação judicial, será iniciada a realização do ativo.

Art. ISO. A venda dos bens será realizada de acordo com a
seguinte ordem de preferêncía:

I - alienação do estabelecimento em bloco;
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II - alienação de~as...filiais ou unidades produtivas isoladamente;

m - alienação em bloco dos bens que integram cada um dos
estabelecimentos do devedor, caso tenha cessado a exploração do seu negócio, ou de todos
eles;

IV - alienação parcelada ou individual dos bens.

Parágrafo único. Se convier à realização do ativo, ou em razão de
oportunidade, pode ser adotada mais de uma forma de alienação.

Art. 151. Na venda da empresa ou negócio do devedor, de um ou
mais estabelecimentos e dos bens em geral, serão tomadas as seguintes providências:

I - avaliação por um perito aprovado pelo juiz, que poderá ser
impugnada pelo devedor, administrador judicial, credores e pelo representante do
Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua juntada aos autos;

II - não havendo impugnação acerca da avaliação, ou julgada a
que tiver sido oferecida, haverá a alienação, em leilão público, anunciado em jornal de
ampla circulação, com 10 (dez) dias de antecedência, em se tratando de bens móveis, e
com 20 (vinte) dias, em se tratando de bens imóveis;

§ 1° A alienação do bem em leilão público se dará pelo maior
lance oferecido, ainda que seja inferior ao valor de avaliação, mas o bem somente será
entregue ao arrematante decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após pago o
preço.

§ 2° Os credores e demais interessados terão o prazo comum de 48
(quarenta e oito) horas, contadas da realização do leilão, para oferecerem, mediante
petição fundamentada, asppugnações que entenderem necessárias às propostas
oferecidas.

§ 3° Transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
realização do leilão, com a impugnação de credores, interessados ou do representante do
Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz, que, no prazo de 05 (cinco) dias,
decidirá sobre as impugnações, validando ou não a venda efetuada.

§ 4° Da decisão caberá agravo, que só poderá ser interposto pelo
impugnante.

Art. 152. O juiz homologará qualquer outra forma de realização
do ativo, desde que aceita por credores que representem mais de 2/3 (dois terços) dos
créditos no valor que lhes caberá em rateio pela avaliação, inclusive com a formação de
sociedade de credores ou constituição de sociedade cooperativa formada por trabalhadores
da própria empresa, com a participação, se necessária"dos atuais sócios, observando que:

I - a deliberação dos credores deverá 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 05 (cinco) dias, podem impugnar a
deliberação somente quanto à inexistência de quorum;

11 - após a publicação do aviso previsto no inciso anterior, será
concedida vista ao representante do Ministério Público, para que ofereça sua manifestação
em relação à deliberação dos credores referida no caput deste artigo.

Parágrafo único. No caso de constituição de sociedade cooperativa
formada com trabalhadores da própria empresa, poderão estes utilizar seus créditos
derivados das relações de trabalho, preferencialmente, para aquisição de bens da empresa.
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Art. 153. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar,
mediante decisão fundamentada, outras formas de realização do ativo diversas das
previstas nesta Seção.

Art. 154. Qualquer que seja a forma de 'realização do ativo
adotada, fica a massa liquidanda dispensada da apresentação de quaisquer certidões
negativas.

Art. 155. As quantias em dinheiro, recebidas a qualquer título,
serão depositadas, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes, em instituições
financeiras federais, estaduais ou privadas, conforme normas definidas pela corregedoria
geral de justiça.

§ 10 Todo e qualquer pagamento deverá ser feito por intermédio de
cheque nominal, que será assinado pelo administrador após a autorização do juiz.

~
§ 20 Deverá ser aberta conta judicial, com finalidade específica,

para depositar a quantia pertencente a credor que não procedeu ao levantamento de seu
pagamento, expedindo-se edital com prazo de 30 (trinta) dias, e não ocorrendo a
manifestação deste, far-se-á o depósito de imediato, antes do encerramento da liquidação.

Seção IX
Do Pagamento aos Credores na Líquidação Judicial

Art. 156. As importâncias adquiridas com a realização do ativo
serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no art. 90

e seguintes desta lei.

Art. 157. Os créditos trabalhistas serão pagos prontamente, tão
logo haja disponibilidade em caixa. .

Art. 158. Os credores restituirão em dobro as quantias recebidas,
acrescidas dos juros legais, se antes do encerramento da liquidação judicial ficar
evidenciado que a constituição do crédito ou da garantia resultou de falsidade, dolo, erro
essencial ou outro vicio, ou foi obtida mediante documento decisivo cuja existência era
ignorada.

Art. 159. Iniciada a realização do ativo, e antes do rateio final, o
administrador judicial prestará contas da sua gestão, sempre que houver recebimentos.

§ 10 Apresentadas as contas, ficarão elas sob a responsabilidade do
escrivão, que em 03 (três) dias publicará aviso, pelo órgão oficial, colocando-as à
disposição do devedor e dos credores, pelo prazo de 15 (quinze) dias, quando poderão
apresentar impugnações.

§ 2° Ouvido o .administrador judicial e valendo-se de
assessoramento técnico, quando necessário, o juiz julgará as contas.

Art. 160. Aprovadas as contas e pagas as remunerações do
administrador judicial e de seus auxiliares, o juiz determinará a distribuição do rateio,
obedecida a classificação dos créditos, incluídos os créditos objeto de reserva.

Art. 161. Os créditos sujeitos a condição suspensiva ou pendentes
de decisão judicial, havendo pedido de reserva, ficarão depositados até posterior
averiguação ou publicação da decisão e, no caso de não se efetuar esta exigência ou de ser
improcedente a decisão, no todo ou em parte, serão objetá de rateio suplementar entre os
'I :-rfnres.
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Art. 162. As sobras porventura existentes após pagamento integral
dos créditos serão restituídas ao devedor. mediante recibo nos autos.

Seção X
Da Extinção das Obrigações

Art. 163. A prescrição relativa às obrigações do devedor recomeça
a correr a partir do dia em que transitar em julgado a sentença do encerramento da
liquidação judicial.

Art. 164. Extingue as obrigações do devedor:

l-o pagamento, sendo permitida a novação dos créditos com
garantia real;

II - o rateio de mais de 40% (quarenta por cento), depois de
realizado todo o ativo, sendo facultado o depósito da quantia necessária para atingir esta
porcentagem, se' para tanto não bastou jt.intc:Walliquidação do ativo;

li - o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do
encerramento da liquidação judicial, se o devedor não tiver sido condenado à pena de
prisão pela prática de crime previsto nesta lei;

IV - o decurso do prazo de lO (dez) anos, contados a partir do
encerramento da liquidação judicial, se o devedor tiver sido condenado à pena de prisão
pela prática de crime previsto nesta lei.

Art. 165. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos
termos dos arts. 163 e 164 desta lei, o devedor pode requerer que seja declarada por
sentença a extinção de todas as suas obrigações.

Art. 166. O requerimento será autuado em apartado com os
respectivos documentos, e publicado o edital no órgão oficial, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ I° Dentro do prazo do edital, qualquer credor pode opor-se ao
pedido do devedor.

§ 2° Findo o prazo, o juiz, em 05 (cinco) dias, proferirá sentença
e, se o requerimento for anterior ao encerramento da liquidação judicial, declarará extintas
as obrigações, com o término do processo.

§ 3° Da sentença cabe apelação.

Art. 167. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos
termos desta lei, o sócio solidário da sociedade em liquidação também poderá requerer que
seja declarada por sentença a extinção de todas as suas obrigações.

Seção XI
Da Reabilitação do Devedor

Art. 168. Será concedida reabilitação ao devedor que teve
decretada sua liquidação judicial quando este:

l-pagar integralmente os créditos admitidos à liquidação judicial,
os juros correspondentes, as dívidas e encargos da massa líquid,\IIlda e .as despesas
processuais, ou;

II - tiver extintas suas obrigações nos termos previstos nos arts.
163 e 164 desta lei.
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Art. 169. A reabilitação poderá ser requerida ao juiz da
liquidação judicial pelo devedor, seus herdeiros ou eventuais interessados.

Art. 170. Qualquer interessado poderá contestar a reabilitação

requerida.

Parágrafo único. Ouvido o Ministério Público, o juiz proferirá

sentença, em 10 (dez) dias.

Art. 171. Da sentença de reabilitação constará a ordem à Junta
Comercial ou Registro Civil de Pessoas Juridicas para que proceda ao cancelamento da
anotação prevista no art. 85, VIII, desta lei, observando sempre a divulgação desta
ocorrência para todo território nacional.

Art. 172. A reabilitação cessa as incapacidades pessoais do
devedor, resultante da sentença que decretou a liquidação judicial.

Capitulo VI
Do Procedimento Especial da Recuperação e Liquidação Judicial de Microempresa e

Empresa de Pequeno Porte

Art. 173. As pessoas de que trata o art. 1° desta lei e que se
incluam nos conceitos de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da
legislação vigente, sujeitam-se às normas deste Capitulo.

Parágrafo único. Aplicar-se-ão à recuperação e liquidação
judiciais de microempresa e empresa de pequeno porte as disposições contidas na
legislação específica que dispõe sobre o tratamento juridico diferenciado, simplificado e
favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte .

Art.~4. Para os fins desta lei, a microempresa e a empresa de
pequeno porte poderão manter escrituração comercial simplificada exigida na forma de
sua legislação específica.

Parágrafo umco. Além dos documentos exigidos por lei, a
microempresa e a empresa de pequeno porte poderão ainda comprovar suas operações
mediante utilização de meios eletrônicos e magnéticos de escrituração, que auxiliem o
conhecimento de terceiros e da fiscalização.

Art. 175. Para requerer a liquidação judicial de microempresa e
empresa de pequeno porte, deverá o credor instruir o pedido com um ou mais títulos
executivos devidamente protestados, acompanhado de certidão de protesto de dois ou mais
credores distintos, tirados contra o devedor no periodo de 90 (noventa) dias, anteriores à
data do pedido.

Parágrafo único. Os protestos, individuais ou somados, deverão
corresponder ao valor de 5.000 UFIR (cinco mil unidades fiscais de referência),
incorporando-se ao valor originário da obJjgaç~ exigida.

Art. 176. Poderão os empresários titulares das empresas previstas
no caput do art. 173 desta lei, antevendo a possibilidade de uma crise et'onôrríico
financeira, requerer a recuperação judicial, por intermédio da apresentação de um plano de
recuperação econômico-financeira, contendo as etapas de seu cumprimento.

§ l° No plano de recuperação econômico-financeira previsto no
caput deste artigo, o devedor em crise exporá as razões determinantes do seu estado de
dificuldade econômica e proporá a recuperação judicial da empresa;-observado o prazo
máximo previsto no art. 181 desta lei.

§ 2° As dívidas trabalhistas terão preferência na fase de
recuperação judicial, não podendo, entretanto, comprometer mais do que 30% (trinta por
·,·"tn) dc' "tivo "i,(111:1,,(e da empresa e seu pagamento estará limitado a 10.000 UFIR (dez
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mil unidades fiscais de referência) por empregado, devendo eventual saldo remanescente,
mantida a sua classificação, ser pago ao longo do processo de recuperação.

§ 3° Na hipótese de parágrafo anterior, caso o montante devido
supere o limite de 30% (trinta por cento) do ativo circulante da empresa, caberá ao juiz
fixar o critério de rateio entre os empregados.

§ 4° Não será admitida a constituição de Comitê de Recuperação
para o procedimento especial relacionado à microempresa e empresa de pequeno porte.

Art. 177. Os valores dos débitos existentes, no procedimento de
recuperação, poderão ser pagos da seguinte maneira:

I - à vista, com desconto de 40% (quarenta por cento) sobre o
valor original, em relação a todas as classes de credores;

II - em 12 (doze) meses, com desconto de 20% (vinte por cento)
sobre o valor original;

III - em 24 (vinte e quatro) meses, hipótese em que o valor
original deverá ser integralmente pago.

Parágrafo único. Se houver prorrogação do prazo previsto no
inciso III deste artigo, o juiz determinará, ouvindo os credores e o Ministério Público,
quais as eventuais condições e ônus que incidirão sobre as parcelas e o novo cronograma
de pagamento a ser definido.

Art. 178. O plano de recuperação econômico-financeira conterá
minuciosa análise da atividade e desenvolverá todas as etapas de recuperação, cabendo seu
exame e aprovação pelo juiz, depois de ouvidos os credores, o administrador judicial e o
Ministério Público.

§ 10 Não havendo divergência de credores em 'relação ao plano, o
juiz o homologará de imediato.

§ 2° Havendo discrepância quanto ao plano, o juiz poderá
determinar os esclarecimentos necessários e os devidos ajustes na proposta, dentro de lO
(dez) dias.

§ 3° Feitas as devidas alterações no plano, remanescendo ainda
fundadas dúvidas, poderá o juiz designar audiência, em 15 (quinze) dias, solicitando a
presença de técnico especializado, se necessário, para superar eventuais divergências
referentes ao plano modificado.

§ 4° Caberá ao JUIZ, diante da inconsistência do plano ou da
constatação de evidente má-fé ou dolo por parte do devedor, no seu pedido de
recuperação, determinar a liquidação sumária da empresa, ouvindo antes seu representante
legal.

§ 5° Na demonstração da viabilidade da recuperação judicial de
microempresa e empresa de pequeno porte, serão considerados, além de outros, os
seguintes aspectos:

I - o tempo de constituição e sua importância social;

II - o número de seus empregados;

III - a repercussão de sua atividade no seio da comunidade local;

IV - tempo de recuperação e a necessidade de recursos;
~,
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v - fidelidade do balanço e a integralização do capital;

VI - conta demonstrativa discriminando as receitas e despesas
efetivadas mês-a-mês.

§ 60 Para os fins deste Capítulo, o juiz poderá, julgando
desnecessário, dispensar a realização dos laudos pericial e de avaliação' previstos nos arts.
46 e 47 desta lei.

Art. 179. Homologado o plano de recuperação, o devedor terá o
prazo de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério do juiz,
para viabilizar sua atividade, sem que possa aumentar gastos ou despesas e contratar
empregados, exceto se houver expressa concordância do juiz, ouvidos os credores e o
Ministério Público.

Art. 180. Uma vez homologado o plario de recuperação
econômico-financeira da empresa, o devedor apresentará em juízo relatório de sua
atividade a cada 4 (quatro) meses, juntando cópia do balanço ou balancete, conforme o
'caso, dando-se ciência aos credores.

§ 10 Durante a execução do plano, se houver manifestação de
algum credor relatando e caracterizando a impossibilidade de prosseguimento da
recuperação judicial, ouvido o devedor, o juiz decidirá pela manutenção ou liquidação da
empresa, em 10 (dez) dias.

§ 20 A decisão que determinar a liquidação da empresa implicará o
vencimento antecipado de todas as suas obrigações, com a possibilidade de venda
'antecipada de seus bens, desde que comprovado o perigo e o risco de prejuízo para a
massa liquidanda em caso de alienação futura ou dificuldade no depósito, observando-se o
disposto no ar!. 110 desta lei.

Art. 181. Nenhuma liquidação judicial de microempresa e
empresa de pequeno porte perdurará por prazo superior a 4 (quatro) anos, cabendo ao juiz
tomar todas as providências, inclusive a remessa ao Ministério Público das peças
necessárias á propositura de ações civis e criminais contra os responsáveis.

Art. 182. A ação revocatória será cabível na liquidação judicial de
microempresa e empresa de pequeno porte, e deverá ser proposta, no prazo de até 1 (um)
ano, contado do trânsito em julgado da sentença declaratória da liquidação judicial.

§ 10 A legitimidade para propor a ação revocatória é conferida ao
Ministério Público, ao administrador judicial ou a qualquer credor.

§ 2° Encontrando-se presentes os pressupostos da antecipação da
tutela e os subsidios de verossimilhança, concederá o Juizo a ordem para que o bem fique
com a massa Iiquidanda, so];alílepósito judicial, que não poderá aliená-lo, exceto se ficar
caracterizado o estado perecível da coisa ou a desvalorização de seu preço.

Ar!. 183. Se durante o procedimento de recuperação judicial, o
devedor requerer sua auto-liquidação, o juiz ouvirá os credores em 10 (dez) dias, e
proferirá decisão, em até 5 (cinco) dias.

Art. 184. Os antigos e novos fornecedores do devedor em
reorganização, durante a fase de recuperação judicial das microempresas e empresas de
pequeno porte, farão jus aos seus créditos conforme a capacidade do ativo e a liquidez
empresarial, parceladamente.

Parágrafo único. Convolada a recuperação em liquidação judicial,
os atos jurídicos válidos serão reconhecidos como despesas da massa liquidanda
responsável.
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Art. 185. Aplicam-se, naquilo que não colidir com o disposto
neste Capítulo, ao procedimento especial de recuperação e liquidação judicial de

microempresa e empresa de pequeno porte, as demais disposições desta lei, excetuados os
arts. 44, § 1°, "h" e 47, § 5°.

Capítulo VII
Do Procedimento Penal na Liquidação Judicíal

Ar!. 186. Os crimes previstos nesta lei são de ação pública.

§ 1° Decorrido o qüinqüídio referido no art. 193 desta lei, sem que
o Ministério Público tome quaisquer das providências ali previstas, caberá ação privada
subsidiária.

§ 2° Terão legitimidade para a propositura desta ação penal o
administrador judicial, o Comitê ou qualquer credor habilitado, no prazo decadencial de 6
(seis) meses.

Art. 187. Oficia, na ação penal, o órgão do Ministério Público que
atuar no processo de liquidação judicial.

Art. 188. O administrador judicial, qualquer credor habilitado ou
terceiro interessado pode intervir como assistente, nos tennos do Código de Processo
Penal, em qualquer fase do processo.

Art. 189. A ação penal não pode iniciar-se antes de decretada a
liquidação judicial do devedor e se extingue havendo refonna da sentença que a tiver
decretado.

Art..J90. Decretada a liquidação judicial, deve o administrador
judicial requerer, em até 30 (trinta) dias após a entrega do relatório da situação da
empresa, em autos apartados, perante o juizo da liquidação, inquérito sobre a conduta do
devedor e de outros responsáveis, por atos que possam constituir crime, relacionado com a
recuperação ou com a liquidação judicial, ou delito comum conexo a este.

§ 1° A petição que requerer o inquérito indicará os responsáveis e,
em relação a cada um, descreverá o respectivo tipo legal.

§ 2° O pedido será instruido com laudo do perito-,?ontador,
encarregado do exame da escrituração da empresa liquidanda.

§ 3° Ao Ministério Público incumbirá requerer os meios de prova
e as diligências necessárias à apuração dos fatos.

Ar!. 191. O devedor, ou qualquer envolvido, deverá ser
cientificado das argüições contidas nos autos do inquérito judicial, cabendo manifestação
no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 192. Decorrido o prazo do artigo anterior, os autos.erlo, de
imediato, conclusos ao juiz que, em 48 (quarenta e oito) horas, deferirá, ou não, as provas
requeridas, designando dia e hora para se realizarem as admitidas, dentro dos 30 (trinta)
dias seguintes, que não poderão ser prorrogados.

Ar!. 193. Se não houver provas a produzir ou realizadas as
deferidas, de imediato, será aberta vista dos autos ao Ministério Público que, no prazo de 5
(cinco) dias, oferecerá denúncia ou requererá apensamento.

§ 1° A ação penal será intentada no JUIZO da liquidação pelo
Ministério Público ou por qualquer interessado mediante queixa.

§ 2° A denúncia ou a queixa será sempre acompanha.,,;> do
inquérito e das cópias necessárias dos autos do processo de liquidação judicial.
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Art. 194. O despacho que receber ou a decisão que rejeitar a
denúncia ou a queixa será sempre fundamentado.

§ 10 Da decisão que rejeitar a denúncia ou queixa caberá apelação.

§ 20 Convencido da materialidade e da autoria em tese, sem
vínculo com o pedído de arquivamento, detenninará o juiz a remessa do processo ao
Procurador Geral de Justiça, observado o disposto no art. 28 do Código de Processo Penal.

Art. 195. Recebida a denúncia ou a queixa, o procedimento
assumirá o rito comum, atendida a complexidade da causa.

Art. JJ;96. Os principios e regraJi gerais dos Código Penal e de
Processo Penal se aplicam aos fatos disciplinados nesta lei, salvo disposição em contrário.

Capítulo VIII
Dos Crimes

Seçlo I
Dlsposlçlles Especiais

Art. 197. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime; incide
nas penas a este cominadas.

Art. 198. A exist!ncia e validade da sentença declaratória da
liquidação judicial é condição objetiva de .JltOCOd:ibilidade das infrações penais descritas
nesta lei.

Art 199. São efeitos da condenação, por crime relacionado com a
liquidação judicial:

I - a inabilitação para o exercício de atividade empresarial;

II - a incapacidade para o exercício de cargo ou funçlo em
conselho de administração, diretoria ou gerência das empresas sujeitas a esta lei;

III • a impossibilidade de gerir a empresa por mandato ou gestlo
do negócio.

§ 10 Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos,
devendo ser motivadamente declarados na sentença e terão a duração de 8 (oito) anos,
cessando, contudo, com a reabilitação penal.

§ 20 Transitada em julgado a sentença condenatória, devem ser
notificadas todas as juntas comerciais dos Estados.

Art. 200. Prescreve em 4 (quatro) anos a ação penal na liquidação
judicial.

§ 10 O prazo prescricional começa a correr da data em que deveria
estar encerrada a liquidação judicial ou do trânsito em julgado da sentença que a encerrar.

§ 20 Nos crimes definidos nesta lei aplicam-se as causas
interruptivas da prescrição previstas no Código Penal.

Seção 11
Dos Crimes em Espécie

Art. 201. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo dos credores ou da massa liquidanda, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil ou por vía dos seguintes meios fraudulentos:

I - elaboração de escrituração mercantil ou balanço com dados
inexatos ou omisslo da publicação deste;
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II - omissão na escrituração contábil de lançamento que dela devia
constar ou alteração da escrituração verdadeira;

- -'-..._--.

"._~~ ..fraude de dados contábeis ou negociais, armazenados em
suporte informático; ,

IV - sim:~:çãod~ despesas, dívidas ativas ou passivas, ou perdas,
para obtenção de crédito;

v - simulação de capital social-o,

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos; e multa.

§ I° A pena é aumentada de um terço até metade se o devedor
manteve ou movimentou recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela
legislação.

§ 2° Incidirão nas mesmas penas os contadores, auditores, técnicos
contábeis e outros profissionais que concorrerem para as condutas descritas nos incisos I a
IV deste artigo.

§ 3° Incidirão nas mesmas penas os leiloeiros e corretores que
forem declarados insolventes.

Art. 202. Violar, sem justa causa, sigilo empresarial, operação ou
serviço, contribuindo para a condução da empresa a estado de inviabilidade econômica ou
financeira.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 203. Gerir, fraudulentamente, a empresa em recuperação
judicial, levando-a à liquidação judicial.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Art. 204. Divulgar informação falsa, por qualquer meio, sobre
empresa em recuperação judicial, com o fim de levá-la à liquidação judicial ou obter
vantagem.

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 205. Prestar informações falsas, com o fim de induzir a 'crro o
juiz, o Ministério Público, o Comitê ou o administrador judicíal.

Pena - Reclusão, de 4 (quatro) a 7 (sete) anos, e multa.

Parágrafo Único: Sonegar o recusar informações no procedimento
de recuperação ou liquidação judicial

Pena - Detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) e multa.

Art. 206. Praticar qualquer ato de disposição ou oneração
patrimonial ou gerador de obrigações, destinado a pagar um ou vários credores, em
prejuízo dos demais, durante o termo legal.

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre o credor que receber
pagamento ciente do prejuízo dos demais e da vigência do termo legal.
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Art. 207. Desviar, ocultar ou colocar em lugar inacessível bens,
com o fim de evitar arrecadação ou de obstar a realização do ativo, na liquídação judicial.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 208. Adquirir, receber, usar, ilicitamente, bem que sabe
pertencer à massa liquidanda ou influir para que terceiro, de boa-fé o adquira, receba ou
use.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 209. Apropriar-se de coisa móvel, pertencente à empresa em
recuperação judicial ou à massa liquidanda, de que tem a posse ou a detenção.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 210. Exercer atividade para a qual foi inabilitado ou
incapacitado, por decisão judicial, nos termos desta lei.

Pena.Alrletenção, de I (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Capítulo IX
Dos Atos Processuaís e Respectívos Prazos

Art. 211. O processo e os prazos da apelação e do agravo de
instrumento são os do Códígo de Processo Civil.

§ 1° Em segunda instância, o relator terá o prazo de 10 (dez) dias
para o exame dos autos, e, na sessão do julgamento, a cada uma das partes será concedida
a palavra pelo prazo de 15 (quinze) minutos.

§ 2° O Acórdão proferido em recurso de agravo de instrumento
pode ser executado mediante certidão do julgado ou comunicação do resultado pelo
Tribunal.

Art. 212. As disposições de caráter processual desta lei e as que
regularem a recuperação ou a liquidação judicial serão aplicadas aos processos poi elas
disciplinados.

§ 1° A prova oral, limitada à oitiva de 03 (três) testemunhas por

cada fato, só será coIlúda caso haja motivo relevante, e desde que o rol seja apresentado na

defesa prévia e que as testemunhas sejam trazidas a Juízo independentemente de

intimação, salvo justificativa para a sua intimação.

§ 2° O feito poderá ser instruído com termo de depoimentos

relacionados com fatos subjetivos e antecedentes criminais, tomados pela parte

interessada, que para tanto deverá comunicar ao querelante ou ao Ministério Público, por

carta, com aviso de recebimento, a data, hora e local no qual serão tomadas as declarações,

podendo esta última fazer perguntas, por escrito ou oralmente, o que' deverá ser

consignado de forma sucinta, ficando a critério do juiz a reinquirição dos declarantes.

Art. 213. As ci tações, intimações, interpelações, reclamações e
comunicações previstas nesta lei serão feitas por qualquer meio eletrônico de transmissão
de mensagens, desde que precedido de atendimento pessoal; ou por carta, com aviso de
recebimento; ou pessoalmente, mediante assinatura de protocolo, se essa alternativa se
revelar mais conveniente.

Parágrafo único. Os atos processuais de que trata o caput deste
artigo serão considerados como feitos:

Dezembro de 1999



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

I - quando por qualquer meio eletrônico que determine recepção
instantânea, como transmissão por intermédio de aparelho de "fax" ou mensagem
computadorizada, no momento imediato da confirmação da' recepção da mensagem
pessoal pelo destinatário;

II - quando por carta, na data do seu recebimento pelo destinatário
ou seu representante legal;

III - quando pessoalmente, na data em que o destinatário registrar
o recebimento em protocolo.

Art. 214. Os prazos marcados nesta lei serão contínuos e
peremptórios, não sofrerão suspensão nos feriados ou nas férias forenses e começarão a
produzir efeito no dia imediato após a publicação no órgão oficial, a citação, intimação,
interpelação ou comunicação pessoal feita ao destinatário.

Art. 215. As publicações ordenadas nesta lei serão feitas
preferencialmente na imprensa oficial e, se o devedor ou a massa liquidanda comportar,
em jornal ou revista de circulação regional ou nacional, bem como em quaisquer outros
periódicos que circulem em todo país.

§ 1° O prazo máximo para efetuar o envio das publicações é de 5
(cinco) dias, contados do recebimento das matérias ou dos autos em Cartório.

§ 2° A publicação dos atos e termos do processo em que seja
conveniente maior divulgação, mediante proposta do Comitê, do administrador judicial ou
de qualquer interessado, devidamente autorizada pelo juiz, poderá ser feita empregando-se
outros meios idôneos de comunicação.

§ 3° As publicações ordenadas nesta lei conterão a epígrafe
"recuperação judicial de... "ou "liquidação judicial de... ".

§ 4° Feita a publicação a que alude este artigo, os atos e termos
processuais correrão independente de nova intimação do devedor e dos credores.

Capítulo X
Disposições Finais e Transitórias

Art. 216. Na data da publicação desta lei, a empresa que esteja sob
regime de concordata poderá, dentro de 120 (cento e vinte) dias, requerer sua sujeição aos
novos termos desta lei, quando deverão apresentar seu plano de recuperação ao juízo
competente.

Art. .J;l7. Todas as v~es que esta lei se referir à denominação
"devedor", compreender-se-á que a disposição~bém se aplica aos sócios ilimitadamente
responsáveis, diretores e administradores por lei considerados solidários atingidos pela
recuperação ou liquidação judicial.

Art. 218. A liquidação judicial das empresas concessionárias de
serviços públicos federais, estaduais e municipais não interrompe os 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 administrador judicial e os representantes da massa
liquidanda, e atendendo aos contratos, aos recursos e vantagens da massa e ao beneficio
público, pode ordenar a suspensão de tais obras.

§ 2° Declarada a liquidação judicial de tais empresas, a entidade
administrativa concedente será notificada para se fazer representar no processo e nomear o
fiscal de que trata o parágrafo seguinte, sendo que a falta ou demora da nomeação deste
fiscal não prejudica o andamento do proces~o da liquidação judicial.
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§ 30 Os serviços públicos e as obras prosseguirão sob a direção do
administrador judicial, oficiando-se à Agência Nacional reguladora do setor específico e
será acompanhado por um fiscal nomeado pela entidade administrativa concedente que:

I .- será ouvido sobre todos os atos do administrador judicial
relativos àqueles serviços e obras, inclusive sobre a sua organização provisória e
nomeação do pessoal técnico, e;

11 - poderá examinar todos os livros, papéis, escrituração e contas
da empresa em liquidação judicial e do' administrador judicial, bem como requerer o que
for a bem dos interesses a seu cargo.

§ 40 A autoridade administrativa concedente dará ao seu fiscal as
devidas instruções para a observância dos contratos, e as eventuais divergências dele com
o administrador judicial serão decididas pelo juiz.

§ 5° Depende de autorização da autoridade administrativa
concedente a transferência da concessão e direitos que dela decorram.

Art. 219. Os Tribunais,de Justiça de cada Estado e do Distrito
Federal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta lei, deverão manter
cadastro público, sob forma eletrônica, contendo a relação de todos os devedores sob
recuperação e liquidação judicial, zelando pela comunicação às Juntas Comerciais e
disponibilizando os informes necessários entre os próprios órgãos estaduais de justiça.

Parágrafo único. O cadastro previsto no capul deste artigo deverá
ter âmbito nacional e sua administração local ficará sob a responsabilidade de cada
Tribunal de Justiça, que providenciará a necessária integração de seus bancos de dados.

Art. ]tO. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação
desta lei, o Poder Executivo enviará à apreciação do Congresso Nacional as leis
reguladoras da recuperação e da liquidação judicial das empresas, sociedades e instituições
financeiras arroladas no art. 20 desta lei.

Parágrafo único. Enquanto não forem aprovadas as leis de que
trata o caput deste artigo, a Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974, e o Decreto-lei n° 2.321,
de 25 de fevereiro de 1987, se reportam, em caráter subsidiário, a esta lei.

Art. 221. O Código de Processo Civil será fonte subsidiária desta
lei.

Art. 222. Esta lei entrará em vigor no prazo de 90 (noventa) dias
da sua publicação.

Art. 223. As disposições do Decreto-lei nO 7.661, de 21 de junho
de 1945, continuarão em vigor para apli~ão, única e exclusiva, aos processos de

concordata e falência em curso na data da publicação desta lei, respeitada a faculdade
concedida no art. 216 desta lei.

!%tdtL
Deputado Osvaldo Biolchi

Relator
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