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Aspectos Gerais 

- A primeira situação comum da falência e da recuperação é o 
tratamento das obrigações não exigíveis.  

 

- Dispõe o art. 5º da Lei de Falência que não serão exigíveis do 
devedor, nem na falência e nem na recuperação as obrigações a 
título gratuito, bem como as despesas que os credores fizerem 
para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, com 
exceção das custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. 



Aspectos Gerais 

- As únicas despesas que podem ser cobradas são as custas 
judiciais que porventura decorreram de litígio com o devedor. 

 

- Não se pode confundir honorários advocatícios originados de 
despesas efetuadas pelos credores para tomar parte na 
recuperação judicial ou falência (inc. II) com os honorários 
advocatícios devidos pelo devedor. Estes últimos fazem parte dos 
créditos a ser exigidos, tendo inclusive, conforme jurisprudência 
do STJ, natureza alimentar.  



Aspectos Gerais 

- Pelas normas do direito civil que, violado um direito, nasce a 
pretensão jurídica que se extinguirá com a prescrição, que retira 
do titular do direito a possibilidade de pleitear judicialmente o 
reconhecimento de seu direito violado.  

 

- Os art. 205 e 206 do Código Civil estipulam, de forma geral, os 
prazos prescricionais do direito privado. Porém, estes prazos 
prescricionais estão sujeitos à suspensão e a interrupção. 

 



Aspectos Gerais 

-A Lei 11.101/05 preocupou-se com o curso da prescrição de 
quando se envolve direitos e deveres do legitimado passivo da 
falência ou da recuperação. Sendo assim o art. 6º determina: 

 

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do 
processamento da recuperação judicial suspende o curso da 
prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, 
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 

 

 



Aspectos Gerais 

-O marco inicial para a suspensão é: 

 

a) Na recuperação judicial: o despacho de processamento da 
recuperação judicial. 

b) Na falência: a decretação da quebra do devedor. 

 

 



Aspectos Gerais 

- Para que se possa fazer corretamente o concurso de credores e 
o processamento da recuperação será necessário constituir o 
juízo universal, para impedir que os credores que têm processos 
em estágio mais avançado tenham vantagens sobre aqueles que 
estão no início da demanda ou que ainda sequer deram entrada 
nas suas ações. 

 

- Com a decretação da falência ou o processamento da 
recuperação judicial todas as ações e execuções contra o 
legitimado passivo serão reunidas no juízo universal, para 
permitir que a solução seja dada de maneira uniforme em todas 
as demandas. 


