
PLANO DE CURSO

DISCIPLINA: DIREITO FALIMENTAR
CÓDIGO: DIR 03822
CARGA HORÁRIA: 60 HS 
PRÉ-REQUISITO(S):  DIR  03788  (Direito  das  Obrigações  II),  DIR  03789  (Direito 
Constitucional I) e DIR 03791 (Direito Processual Civil II)

EMENTA: 
Falência e Concordata

1-OBJETIVOS:

Proporcionar ao educando o conhecimento sobre os pontos do programa suficientes para 
proporcionar-lhe condições para análise e solução de problemas jurídicos, ensinando-lhe a 
raciocinar juridicamente.

2-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:UNIDADES

DO PROCESSO FALIMENTAR:

2.1- 0 Esboço histórico, direito romano e idade média. Brasil Colônia, Império e República;
2.2- Instituto da Falência. Conceito e natureza jurídica;
2.3- Estado  de  falência.  Elementos  essenciais.  Devedor  comerciante.  Caracterização  da 

insolvência.Necessidade  de  protesto.  Protesto  da  sentença.  Protesto  emprestado. 
Títulos que ensejam o pedido falimentar. Caracterização do estado de insolvência do 
artigo 2°;

2.4 Legitimação passiva.  Devedor não comerciante sujeito  a falência.  Legitimação ativa. 
Autofalência. Inexistência de falência ex-ofício.

2.5 Competência de foro e em razão da matéria para processar os processos falimentares.
2.6 Medidas  cautelares  aplicáveis  ao  processo  falimentar.  Desnecessidade  de  algumas 

medidas cautelares.
2.7- Defesa e seus prazos no processo falimentar. Depósito elisivo. Correção monetária no 

depósito elisivo, honorários e juros. Instrução sumária e provas. Sentença que decreta a 
falência. Natureza Jurídica. Recursos. Termo legal. Publicidade da sentença.

2.8- Sentença que denega pedido de falência.  Recursos.  Natureza jurídica. Coisa julgada 
material e formal. Indenização e perdas e danos. Custas e honorários.

2.9- Recursos  no  processo  falimentar.  Prazos  contagem.  Prazo  processual  e  prazos 
específicos.

2.10- Universalidade e indivisibilidade do juízo de falência. Ação sujeitas e não sujeitas 
ao juízo falimentar. Vis atractiva.

2.11- Vencimento antecipado das obrigações. Contratos não sujeitos ao juízo falimentar. 
Fluência dos juros. Correção monetária. Suspensão da prescrição. Efeitos da falência 
quanto a pessoa do falido e quanto a seus bens. Compensação de dívidas.

2.12- Atos praticados pelo falido durante o termo legal e até 2 anos antes da quebra. Atos 
revogáveis. Ação revocatória.

2.13- Atribuições  do juiz,  do síndico  e  do Ministério  Público  no  processo  falimentar. 
Escolha  e  responsabilidade  do  síndico.  Arrecadação  de  administração  dos  bens. 
Destituição do síndico. Continuação do negócio do falido.

2.14- Pedido de restituição. Arrecadação de bens de terceiros.  Embargos de terceiros. 
Contratos que ensejam pedido de restituição ou embargos de terceiros. Legitimação.

2.15- Concurso  de  credores.  Habilitação  de  créditos  e  seu  processo.  Credores 
retardatários.  Créditos  não  sujeitos  a  habilitação.  Concurso  de  preferência  entre  os 
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créditos  preferenciais.  Classificação  dos  créditos.  Créditos  da  falência  e  da  massa. 
Ordem de pagamentos dos créditos. Quadro geral de credores.

2.16- Do pagamento dos credores. Formas de liquidação. Venda de bens. Créditos não 
sujeitos  ao rateio.  Encerramento do processo  da falência.  Deveres  finais  do síndico. 
Extinção das obrigações.  Efeitos da sentença declaratória de falência e sua natureza 
jurídica.

DO PROCESSO DE CONCORDATA:

2.17- Histórico e noções gerais. Origem. Natureza jurídica. Finalidade e utilidade como 
forma de  evitar a quebra. Pressuposto da concordata. Competência em razão do foro e 
da matéria. Legitimidade. Efeitos da sentença concessiva. Pedido de desistência e seu 
momento apropriado. Decretação da falência no processo de concordata. Espécies.

2.18- Concordata preventiva. Conceito e requisitos. Nomeação e funções do comissário. 
Verificação dos créditos que estão sujeitos aos seus efeitos. Ações sujeitas ao processo 
de concordata.  Universalidade e individualidade quanto aos  créditos  a  ela sujeitos. 
Pedido de habilitação.Credor retardatário. Impugnação de crédito. Cumprimento da 
concordata.  Moeda  da  concordata.  Compensação.  Efeitos  quanto  aos  contratos  e 
créditos  a  ela  sujeitos.  Correção  monetária  e  fluência  dos  juros.  Prazos  e  recursos. 
Continuidade do negócio.

2.19- Concordata  suspensiva,  conceito,  finalidade.  Legitimação  ativa.  Competência  e 
prazo para seu requerimento. Requisitos e seus efeitos. Forma de processamento.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

2.20- Falência  de  passivo  de  pequeno  valor.  Concessionário  de  serviço  público  e  os 
requisitos  para  a  decretação  da  falência.  Empresa  não  sujeito  a  falência.  Empresa 
pública. Bancos. Inquérito Judicial e dos crimes falimentares.

3 – METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas dialogadas e de seminários. 
Considerando a necessidade do estudo e da leitura extra-classe, serão exigidos resumos de 
textos abordando problemas atuais relacionados ao programa da disciplina, selecionados a 
partir de recentes decisões judiciais e notícias da imprensa ( Estudo de casos práticos).

4 - RECURSOS

Quadro e giz, transparências e textos.

5- AVALIAÇÃO

DIAGNÓSTICA: levantamento de necessidades
FORMATIVA:     auto-avaliação - participação, assiduidade, pontualidade.
SOMATIVA:       duas provas escritas,  resumos, pesquisas e trabalhos individuais

6-BILBIOGRAFIA:

ABRAÃO, Nelson. Curso de Direito Falimentar., Saraiva, 1978.
ALMEIDA, Amador Paes. Curso de Falência e Concordata., Saraiva, 1995.
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar., Saraiva, 1984.
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