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1. Ementa

Direito falimentar: noções gerais, recuperação judicial. Habilitação e classificação de créditos.
Do administrador judicial. Falência: pressupostos, sujeito passivo, defesa do devedor
empresário e sentença. Ação revocatória. Realização do ativo e extinção das obrigações do
falido. Do processo penal e falimentar.

2. Objetivos

2.1. Objetivos Gerais

Estudo do Direito Falimentar e do Consumidor, habilitando o bacharelando em Direito a
compreendê-los e aprofundá-los em estudos futuros.

2.2. Objetivos Específicos

1.Apresentar aos discentes noções introdutórias e aprofundadas sobre direito falimentar,
administração da massa falida, recuperação judicial/extrajudicial de empresas, direito do
consumidor e legislações específicas aplicáveis.

2.Realizar a leitura, a compreensão e a elaboração de textos.
3.Interpretar e aplicar o Direito.
4. Pesquisar e utilizar a legislação, a jurisprudência, a doutrina e outras fontes do Direito.
5. Implementar o envolvimento do aluno com a teoria propiciando debates e discussões a partir
do texto legal, filmes, séries televisivas e textos extraídos de livros, jornais, revistas e julgados
dos Tribunais pátrios.

3. Conteúdo Programático

I- NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FALIMENTAR
1. Etimologia

2. Conceitos dos institutos falimentares

3. Histórico do instituto da falência

4. Títulos constitutivos

5. A falência e os demais procedimentos coercitivo-patrimoniais

6. Fases do procedimento falimentar

7. Fluxogramas de falência, recuperação judicial e extrajudicial da empresa

 

II- A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



1. Conceito

2. Requisitos para a concessão

3. Privilégios específicos das instituições financeiras

4. Do Plano de Recuperação Judicial

5. Do Procedimento da Recuperação Judicial

 

III- HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
1. Habilitação de créditos

2. Impugnação de créditos

3. Habilitação retardatária de créditos

4. Ação revisional de crédito

5. A classificação de créditos na falência

 

IV- DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
1. Características Gerais

2. Deveres do Administrador Judicial

3. Da remuneração do Administrador Judicial

4. Do comitê de credores

5. Da destituição do Administrador Judicial

6. Da prestação de contas do Administrador Judicial

 

V- PRESSUPOSTOS DA FALÊNCIA
1. Rol de pressupostos

2. A insolvência e a impontualidade

3. Os atos falimentares

 

VI- SUJEITO PASSIVO NA FALÊNCIA
1. O menor empresário

2. A mulher casada empresária

3. O empresário incapacitado supervenientemente

4. Sociedades comerciais de fato

5. O ex-empresário

6. Sociedade em Conta de Participação

7. Empresas Mercantis

7.1. Sociedades Anônimas

7.2. Empresas de construção e de incorporação imobiliária

7.3. Empresas de trabalho temporário

8. O espólio do devedor empresário

9. Os proibidos de empresariar

10. Empresas submetidas a regime especial

10.1. Instituições financeiras

10.2. Empresas de previdência e saúde complementar privadas

10.3. Empresas seguradoras



10.4. Empresas de distribuição de prêmios

10.5. Empresas arrendadoras de “leasing”.

11. Micro-empresas e empresas de pequeno porte

12. O sócio solidário na falência.

 

VII- A DEFESA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO
1. A defesa e o depósito elisivo

2. Fundamentos da defesa

2.1. Falsidade do título da obrigação

2.2. Nulidade da obrigação ou título respectivo

2.3. Prescrição

2.4. Pagamento de dívida antes de requerida a falência

2.5. Qualquer meio que suspenda ou extinga a obrigação

2.6. Vício em protesto ou em seu instrumento

2.7. Apresentação do pedido de recuperação judicial no prazo para a defesa

2.8. Cessão das atividades empresariais há mais de dois anos.

 

VIII- A SENTENÇA DE FALÊNCIA
1. Conteúdo

2. Publicidade

3. Recursos

4. Efeitos da sentença quanto aos bens do falido

5. Efeitos da sentença quanto aos direitos dos credores

6. Efeitos da sentença quanto à pessoa do falido

7. Efeitos da sentença quanto aos contratos do falido

 

IX- AÇÃO REVOCATÓRIA
1. Atos realizados dentro do termo legal

2. Atos realizados nos dois anos anteriores à falência

3. Atos praticados a qualquer tempo

4. Procedimento e competência

5. Legitimidade e prazo

6. Seqüestro e recursos

7. Da revogação de decisão judicial e do terceiro de boa fé

 

X- REALIZAÇÃO DO ATIVO E EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO
1. Formas de realização do ativo

1.1. Leilão

1.2. Proposta

1.3. Pregão

2. Encerramento do processo de falência

3. Extinção das obrigações do falido

3.1. Pagamento



3.2. Realização total do ativo e pagamento de 50% dos créditos quirografários

3.3. Decurso de prazo de 5 anos

3.4. Decurso de prazo de 10 anos

 

XI- DO PROCESSO PENAL FALIMENTAR
1. Dos tipos penais falimentares

2. Do procedimento penal falimentar

4. Metodologia

Aulas expositivas, com o auxílio do quadro e/ou do recurso áudio-visual, com base no material
de apoio disponibilizado previamente pelo professor (xerox e/ou site dos docentes/PUC).
Elaboração de trabalhos (questionários, atividades, pesquisa e outros). Leitura e explicação da
lei em todas as aulas.

5. Avaliação

O processo de avaliação dos discentes será constante. Observar-se-á o desenvolvimento
intelectual, senso crítico, organização, responsabilidade, participação e desempenho nas
atividades e exercícios realizados ao longo do semestre.

Serão valorizados, também, a frequência às aulas, a pontualidade, a disciplina em sala e o
compromisso com o estudo através da apresentação e entrega das atividades em dia.

Especificamente no tocante às avaliações modulares, as provas poderão ser de vários
formatos: apenas  (múltipla escolha simples, múltipla escolha complexa, questões doobjetiva
tipo: “verdadeiro – falso”, questões de ordenação, de asserção – razão) ou  (contémmista
questões objetivas bem como questões discursivas sejam abertas, descritivas, de resposta, 
livre ou de resposta construída, resolução de problemas e análise de casos). As datas das
avaliações, já marcadas no cronograma infra, estão sujeitas à alteração a critério do professor,
respeitando o calendário acadêmico.

 

2ª Chamada: Na PUC Goiás não há previsão de 2ª chamada, ficando a critério do professor a
sua aplicação ou não, conforme parâmetros a serem estabelecidos pelo docente. Dessa forma,
fica estabelecida a aplicação de 2ª chamada  na aula subsequente àimpreterivelmente
aplicação da 1ª chamada, sempre sob a modalidade , a ser realizada nos minutos finaisoral
antes do término da aula. É de responsabilidade exclusiva do aluno comunicar ao professor
acerca da necessidade de fazer a 2ª chamada, devendo trazer a justificativa, por escrito, da
ausência na 1ª chamada.
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8. Atividades Externas da Disciplina (AED)

Serão definidas e divulgadas nos transcorrer do semestre em sala de aula.

9. Cronograma

1ª SEMANA:
06/02: Aula inaugural.

 

2ª SEMANA:
10/02: Noções Gerais de Direito Falimentar.

13/02: Noções Gerais de Direito Falimentar.

 

3ª SEMANA:
20/02: A recuperação judicial.

 

4ª SEMANA:
24/02: A recuperação judicial.

27/02: Habilitação e classificação de créditos.

 

5ª SEMANA:
03/03: Habilitação e classificação de créditos.

06/03: Do administrador judicial.

 

6ª SEMANA:
10/03: 1ª N1,

13/03: Do administrador judicial.

 

7ª SEMANA:
17/03: Pressupostos da falência.

20/03: Pressupostos da falência.

 

8ª SEMANA:
24/03: Sujeito passivo na falência.

27/03: Sujeito passivo na falência.

 

9ª SEMANA:
31/03: Sujeito passivo na falência.

 

10ª SEMANA:
07/04: Sujeito passivo na falência.

10/04: 2ª N1.

 

11ª SEMANA:



14/04: Sujeito passivo na falência.

17/04: A defesa do devedor empresário.

 

12ª SEMANA:
24/04: A defesa do devedor empresário.

 

13ª SEMANA:
28/04: A defesa do devedor empresário.

 

14ª SEMANA:
05/05: A sentença falimentar.

08/05: A sentença falimentar.

 

15ª SEMANA:
12/05: A sentença falimentar.

15/05: A sentença falimentar.

 

16ª SEMANA:
19/05: 1ª N-2

22/05: Ação revocatória.

 

17ª SEMANA:
26/05: Ação revocatória.

29/05: Ação revocatória.

 

18ª SEMANA:
02/06: Realização do ativo e extinção das obrigações do falido.

 

19ª SEMANA:
09/06: Realização do ativo e extinção das obrigações do falido.

12/06: Do processo penal falimentar.

 

20ª SEMANA:
16/06: Do processo penal falimentar.

19/06: Do processo penal falimentar.

 

21ª SEMANA:
23/06: 2ª N-2

26/06: Encerramento (entrega e discussão de notas).

10. Material de Apoio

Será indicado ao aluno de acordo com as necessidades de cada atividade desenvolvida em
sala de aula.
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