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Aspectos Gerais 

- A regra do caput do art. 6º não é absoluta, sendo que os 
parágrafos desse mesmo dispositivo irão trazer as exceções, 
tratando das ações que não serão suspensas e continuarão pelo 
seu próprio rito. 

 

- A primeira exceção é a que está prevista no § 1º que prevê 
que: “terá prosseguimento no juízo no qual estiver se 
processando a ação que demandar quantia ilíquida.” 

 



Aspectos Gerais 

- O § 2º do art. 6º trata, de maneira específica, das ações de 
natureza trabalhista, que permanecerão sob a égide da justiça 
especializada e somente após a apuração do crédito será 
habilitada na falência. 

 

- Poderá, entretanto, nestes dois casos, haver reserva de valores 
no juízo universal para garantir o pagamento dos créditos que 
poderão ser constituídos nas ações próprias. É o que diz o §3º do 
art. 6º. 

 



Aspectos Gerais 

§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º 
deste artigo poderá determinar a reserva da importância que 
estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez 
reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe 
própria. 

 

- As execuções de natureza fiscal e a cobrança dos 
adiantamentos de contrato de câmbio não são suspensas pelo 
deferimento da recuperação judicial. No procedimento especial, 
as ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano não 
são suspensas. (§7º) 

 

 



Aspectos Gerais 

- Prevê o §8º do art. 6º que: “A distribuição do pedido de 
falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para 
qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, 
relativo ao mesmo devedor.” 

 

- Há apenas que se observar que somente haverá prevenção se a 
primeira ação foi corretamente distribuída, de acordo com a regra 
de competência do art. 3º, que é o local do principal 
estabelecimento do devedor. 

 


