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AspectosGerais 

-Para se processar a falência ou a recuperação judicial será  
preciso se verificar quais são exatamente os créditos que o  
devedor tem que adimplir. 

 
-O artigo 7º da Lei de Falência irá tratar dessa verificação que  
fica a cargo do administrador judicial, através da análise dos  
livros contábeis do empresário ou da sociedade empresária, dos  
documentos fiscais e comerciais. 



AspectosGerais 

-Mas a listagem dos créditos não depende apenas da atuação do  
administrador, tendo em vista que a lei permite que os credores  
possam habilitar seus créditos, ou seja, terão a possibilidade de 

se apresentarem no juízo universal para ter sua pretensão de 
crédito acrescida ao processo. 

 

-Após essas habilitações o administrador judicial fará publicar  
edital (art. 7º, § 2º) contendo nova relação de credores no prazo  
de 45 dias, contado do fim do prazo concedido aos credores. 



AspectosGerais 

-Neste edital deverá indicar local, horário e prazo comum em  
que as pessoas indicadas no art. 8º (o Comitê, qualquer credor, o  
devedor ou seus sócios ou o Ministério Público) terão acesso aos  
documentos que a fundamentaram. 

 
-Os credores, com vistas a fundamentar suas habilitações e  
impugnações de créditos, podem solicitar ao Administrador  
Judicial o fornecimento de extrato dos livros do devedor, que  
merecerão fé de ofício (art. 22, I, c). 



AspectosGerais 

-Importante lembrar que os credores devem se dirigir  
diretamente ao administrador judicial, no endereço constante do  
edital. Se for determinado pelo Juiz da causa, as 
habilitações/divergências podem ser apresentadas em cartório do  
Ofício Cível da Vara em que tramita a respectiva recuperação  
judicial ou falência. 

 
-A habilitação de crédito deverá ainda observar os requisitos  
ditados pelo art. 9º, essenciais ao reconhecimento do crédito  
reclamado, sendo desnecessária a subscrição por advogado,  
muito embora isto seja recomendável, até para uma melhor  
formalização do pleito. 



AspectosGerais 

-Após tais atos, passa-se a uma nova fase das habilitações, essa 

sim feita no âmbito judicial. 

 
-Os credores que tiverem seus créditos impugnados poderão  
apresentar defesa, mas de acordo com o art. 11 deverá ser feita  
em apenas 5 dias, apresentando-se os documentos que entender  
necessários. 

 

- Essa impugnação, autuada em separado, será processada nos 
termos dos arts. 13 a 15. 



AspectosGerais 

-Nesta fase, em se tratando de impugnação formulada por  
credor, é obrigatória a constituição de advogado, uma vez que  
agora a petição deverá ser endereçada ao Juiz do feito, que irá 

decidir as impugnações, tornando definitiva a listagem dos 
créditos. 

 

- O juiz irá decidir as impugnações e dessa decisão caberá 

agravo. 


