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 INTRO 

Com o advento da Lei n. 11 , 
no Brasil o inst ituto da recupere 
resultaram de longa discussão nc 
Lei n. 4 .376, apresentado em 
Deputados. 

O referido Projeto de Lei foi 
ofertados durante seus dez anos 
forma que a matéria restou afi n, 
votado e aprovado pelo Plenário 
b menda Substitutiva de Plenário 
Bio lchi , na sessão deliberativa d, 

Em 12 de julho de 2004, o 
substitutivo e no dia 9 de dezem 
cussão em turno único, sendo o [ 
como relator. Finalmente, em I L1 

redação final do projeto. 

A í.iançITo presidencial, com c 
9 de fevereiro de 2005, dispond 
/egis de 120 dias. 

Assim , a Lei n. 11.101 /200: 
de 2 1 de junho de 1945, que, c 
bet, há muito não se mostrava j 

sociedade e economia brasileira 
que ocorreram nas práticas em~ 
do século XX e inicio do sécull 

Vetos ao art. 4"; art. 35, I, •. " , e II 
janeiro de 2005 , dirigida ao Prcs idct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


