
DIREITO 

EMPRESARIAL 

Profª.  Estefânia Rossignoli 

Falência e Recuperação de Empresas 

Aspectos Gerais – Parte 1 



Aspectos Gerais 

- O êxito da atividade empresária não depende apenas da boa 
atuação do empresário, dos administradores e dos investidores 
que cercam a empresa.  

 

- A atividade empresária está sujeita ao risco natural do mercado 
e do mundo globalizado. 

 

- Desta feita, nem sempre os negócios empresariais se saem 
como previsto pelas pessoas responsáveis pela sua criação e 
manutenção e eles poderão entrar em crise. 



Aspectos Gerais 

- O direito preocupou-se em regulamentar esse momentos de 
crise, separando-os em dois âmbitos diferentes.  

 

- A crise que não tem solução e leva ao encerramento da 
atividade empresária e a crise que se vislumbra solução, mas que 
precisa de alguns mecanismos para ser superada. 

 

- No ordenamento jurídico brasileiro, a primeira legislação a se 
preocupar com o assunto foi o Código Comercial de 1850, que 
tratava da insolvência comercial.  



Aspectos Gerais 

- A seguir, vários foram os decretos que tentaram especificar o 
procedimento de crise das atividades comerciais, até que em 
1945 o decreto-lei 7661 especificou bem mais as situações de 
crise, disciplinando o procedimento falimentar com mais 
detalhes, para o caso de crise sem solução e criando o 
procedimento da concordata (preventiva e suspensiva) para o 
caso de se tentar sair da situação de crise. 



Aspectos Gerais 

-A Lei 11.101/05 reformulou todo o procedimento de falência, 
que continuou tratando das situações de crise insuperável, mas 
com contornos diferentes e foi criado o procedimento da 
recuperação de empresas (que poderá ser judicial ou 
extrajudicial) para as crises sanáveis, acabando com a tão 
criticada concordata.  

 

- A atual lei revela a preocupação do legislador com a 
importância que representa a empresa no contexto social, em 
face da sua preservação, da manutenção dos reflexos da 
exteriorização de sua função social. 

 

 


