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falenda UO IÍ tular dc pat ....nonio scparddo .. 437 
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,11'1. 189 

353. Ap licação suhsidiária do Código de Pn 

354. Sistema RctUl-"al próprio da lei fa li mcn 

354-A. Recorrihili dade do despacho de proce 
cupcnlção j udicial .. .......... . 


An/~ ................................... . 


355. O~ ,ócios ilimi tada mente rcspllO>I\Vcis 

Arr / 91 

356. Publicilçõcs dos ,lia S j lldiciais 
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<e IllO da fal ência 

JOS equivalentes na lei anteri or 
da, obrig~çüc, do falido . 

Capítulo VI 

REC ERA(,:;\O EXTRAJlIOIClAL 


ração ex trajudicial de emprc,a' .. .. .. 


" ,u ~jel ivos para homologação da recu!,,,,,, · 


udi r ia! 

S obj"ti vos para homologação da recuperação 


:ia de ade;,ão ao plano de recuperação ex traju-

prc,ervaJos dH recupem\'ão extrajudicial 

,ãn ao CPC . .. 

~Dção fllcultativn .. .. 

~ação obrigaróri" 

) da pt: tição inicial 

mento do pedido de ilumologação 

Irt~t é r i t o~ da homologaçào ... 

io em has ta jud icia l .. . 

~pos iti vo inútil 

507 


507 

509 


509 


51 I 


~I :! 

51 2 


513 


514 


515 


516 


5 16 


516 


517 


519 

521 


-21 


522 


524 

524 


524 


524 


525 


525 


39 ind icc 

Art,t 168 (( /18 . 

Am. 17'} e IH'! . 

CapItulo 11 

IH~ mSl'OSIÇÓES PENAIS 


S~,ão r 

D~) ... C rifl1 ~' em E\pt!c ic 


'ie,ão I1 

DisJJO,i,ilc' Cumu ns 


Arr. 181 .. .. .. 

350. Ef ·itu~ da l:oJltk"naçãn p~ r1 . tI p{lr I.: rime fal imentar " . 

Art. /I.i~ 

SeçJO li[ 
Do Pron.!dmh: l1to Penal 

A/1. /83 ... ... .. " . .. ..... . " 
: 5 1. COlllpetenc ia UO JUi7 ~nnllna l 

Ans. /84" I/iN . 

Capílulo VIII 

DISPOSIC: ÕES FINAIS E rRA;-.!SITÓRI ,\ 

Ar/. I/J~ 


351 Aplicaç~n ~lIb:-..idiana ,hl C{)digo dt: Procc .... 'o jV11 


35-\. Sistema R ~~ u" ..1 pró!,l'" da kl f31lml'ntar .. 


354-A. Rccon'jhi 1iua,lc do ue'p,lL'ho J~ pnl<:e.":l n) ~IlI(l ua rc
cupcraçãt> .judlclal . 

.In . /9() 

Art. 191 


356. Ptlb"~a~ões do- at(1, l"UI t' i"l' . 

525 


.'i~\I 

52'1 

),() 

53 1 

:;11 

53 1 


5-'3 


5.n 
5.1} 

5.1-\ 

5.1 5 

5<7 
5.17 

.17 

538 


  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ 
M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: 

índice 	 40 

Ar'. 192 	 53H 
357 . Os processos de falência e concordata em curso 53'! 

Ar,s. /93 e /94 .. ... .. ........ .. . . 	 5-10 

358. Câ maras de Compensação e Liquidação Finall~eira 54 1 

Ar/. 195 .... . .. . 	 5-1 2 
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362. 	 Soc iedades empresá rias excluídas da recuperação ju
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An.	 /~..... ...... .... ...... . 54.

363. 	 Empresas de transporte e infraestrutura aeronáulica 5-15 

Arts. 200 e 201 	 546 
364. 	 Entrada em vigor 5-17 

Apêl1dice ..... ...... .. 	 :'\4R 

PRl rPAIS ALTER 
NA LEI DE FALÊN 

I. 	 A medida judic ial de preser\'ação do , 
fal ência deixa de ,er a cOl/colr/ara (pre' 
passa a ser a recuperação judicial. As pr 
elas são: a) a concordata é um dire ito 
empresá rio que preenchess~ as cOlld içé 
menle da viabilidade de sua recupera,; 
c uperação judic ial só tem acesso o en 
eco nômica possa ser reorganizada; b) 
produ L efeitos so mente em relação aos 
a rec uperação judicial sujeita lodos os c 
titul(lrizam pri vilégio ou preferência (a 
pagamento das dívidas trabalhislas em r 
to os fIScais (que devem ser pagos ou ç 
cessão do benefício); c) o sacrifício ir 
co ncordata. já vem definido na lei (di, 
unilateral esco lha do devedor, ao passo 
dicial, o sacrifício, se houver, deve ser 
rec uperação, sem qualquer limitação le 
por todas as classes de credores. Alentr 
empresári o ou empresário de pequeno p 
cia l segue rito simplificado. 

2. 	 O pedido de fa lência perde. em parte, a 
coercitiva utilizável na cobrança de dí" 
o indi cam. eutre elas: a) na nova lei. S 

falênc ia se o valor ua dívida em atraso 
estabelecido e m lei (40 salários mínirr 
sim ples apresentação de plano de recup 
lestação, impede a decretação da fa lênci 
lidade injustificada; c) ampli a-se o pral. 
depósi to eli sivo) de 24 horas para 10 di 

3. 	 A vend a dos bens do falido (reali7.açãc 
desde logo. Não es tá, como na lei de I ( 
c1usão da fase cognitiva (verificação de 
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