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Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para
estabelecer e disciplinar a renegociação especial extrajudicial, a
renegociação especial judicial e a liquidação simplificada, e dispor sobre
a falência das microempresas e das empresas de pequeno porte.
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O Congresso Nacional decreta:

“CAPÍTULO XI-A
DO REEMPREENDEDORISMO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 73-B. Este Capítulo disciplina a renegociação especial
extrajudicial, a renegociação especial judicial e a liquidação simplificada, e
dispõe sobre a falência da microempresa e da empresa de pequeno porte,
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7696
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Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 9º ....................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 5º A solicitação de baixa cadastral do empresário ou da pessoa
jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares,
dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos
fatos geradores, exceto se realizado o procedimento de liquidação
simplificada ou de falência, na forma prevista nesta Lei Complementar, e,
no prazo de 2 (dois) anos contados do encerramento do procedimento, não
forem apurados sonegação de bem, informação falsa, fraude contra
credores, pagamento preferencial, liquidação precipitada, confusão
patrimonial, ato ilícito ou abuso de direito.
...............................................................................................................” (NR)
“Art. 41. ..................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 6º O protesto extrajudicial da certidão de inscrição em dívida ativa
interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, inciso II, da Lei nº 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).” (NR)

bem como das demais pessoas a elas equiparadas no § 1º deste artigo,
doravante referidas simplesmente como devedor.
§ 1º Para os fins deste Capítulo, são equiparados às microempresas e
empresas de pequeno porte:
I – as pessoas jurídicas de direito privado;
II – as pessoas naturais que exercem profissionalmente as atividades
previstas no parágrafo único do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil), sem constituir elemento de empresa; e
III – os produtores rurais.
§ 2º Para ter acesso aos procedimentos previstos neste Capítulo, o
endividamento total do devedor, incluído o passivo fiscal, não pode ser
superior:
I – ao dobro do valor previsto no art. 3º, inciso I, desta Lei
Complementar, na liquidação simplificada e na renegociação especial
extrajudicial;
II – à metade do valor máximo previsto no art. 3º, inciso II, desta Lei
Complementar, nos demais procedimentos.
§ 3º Este Capítulo não se aplica às pessoas previstas no art. 2º da Lei
nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
§ 4º Os atos previstos neste Capítulo, sujeitos a registro, são de
competência:
I – do Registro Público de Empresas da sede do devedor, no caso dos
empresários e das sociedades empresárias;
II – do Registro Civil de Pessoas Jurídicas da sede do devedor, no
caso das pessoas jurídicas, quando de sua competência; e
III – do Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor,
para as demais pessoas de direito privado.
§ 5º Para registrar plano de renegociação especial extrajudicial e
ajuizar processo de renegociação especial judicial, o devedor deverá atender
aos seguintes requisitos:
I – exercer regularmente suas atividades há mais de 12 (doze) meses;
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de
recuperação judicial, de recuperação judicial com base no plano especial de
que trata a Seção V do Capítulo III da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005, de renegociação especial judicial ou de renegociação especial
extrajudicial;
III – não ter auferido durante sua existência ou nos últimos 5 (cinco)
exercícios sociais, o que for menor, receita bruta acima do limite máximo
previsto no art. 3º, inciso II, desta Lei Complementar;
IV – não ser falido ou, se o foi, que estejam extintas as
responsabilidades daí decorrentes.
§ 6º A renegociação especial extrajudicial, a renegociação especial
judicial e a liquidação
do- DECOM
devedor
Coordenação de simplificada
Comissões Permanentes
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realizadas pelo cônjuge ou companheiro sobrevivente, pelos herdeiros, pelo
inventariante ou pelo sócio remanescente.
Art. 73-C. O devedor deverá, no momento da instauração do
respectivo procedimento, comprovar o atendimento dos critérios de
equiparação estabelecidos no art. 73-B.
Parágrafo único. A comprovação prevista neste artigo deverá ser
realizada com a apresentação de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) ou
outro documento equivalente por lei.
Art. 73-D. O plano de renegociação especial extrajudicial e o plano de
renegociação especial judicial obrigam todos os credores das classes
relacionadas no art. 83 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, com
exceção dos créditos fiscais, bem como obrigam os credores titulares dos
créditos previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49 e no inciso II do art. 86 da
Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que a eles expressamente
aderirem, devendo:
I – indicar os meios de recuperação do devedor, nos termos do art. 50
da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, podendo, inclusive, prever a
alienação de ativos;
II – demonstrar, de maneira fundamentada, a projeção dos
recursos a serem utilizados no pagamento de todos os créditos existentes até
a data de instauração do respectivo procedimento, ainda que não
vencidos – incluindo aqueles não sujeitos à renegociação especial judicial,
como os previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49 e no inciso II do art. 86 da
Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e os créditos fiscais decorrentes de
parcelamento ou de transação –, e no pagamento dos tributos incidentes
durante o período de vigência do plano;
III – relacionar em classes, conforme o art. 83 da Lei nº 11.101, de 9
de fevereiro de 2005, os credores e seus respectivos créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos;
IV – estabelecer as condições de pagamento de todos os credores,
excetuados os créditos fiscais e os previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49 e no
inciso II do art. 86 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, respeitando
a paridade de tratamento dos créditos de uma mesma classe;
V – estabelecer as condições de pagamento dos credores titulares de
créditos previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49 e no inciso II do art. 86 da Lei
nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que expressamente aderirem ao plano;
VI – prever prazo não superior a 3 (três) anos para pagamento de
credores titulares dos créditos previstos no inciso I do art. 83 da
Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, vencidos até a data de instauração
do respectivo procedimento, desde que os demais credores menos
privilegiados somente sejam satisfeitos após o pagamento desses créditos; e
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VII – incluir quadro-resumo que explique sucinta, completa e
inequivocamente as condições para pagamento das obrigações por ele
abrangidas.
§ 1º Na hipótese de o plano prever, de acordo com o inciso I do caput
deste artigo, a alienação de ativos como meio de recuperação do devedor e
desde que essa alienação seja realizada pelo devedor na forma do
art. 73-AA, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá
sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, do avalista, do fiador
ou do coobrigado, conforme o caso, incluídas, mas não exclusivamente, as
de natureza tributária, ambiental, regulatória e administrativa, as derivadas
da legislação do trabalho e as decorrentes de acidente de trabalho.
§ 2º Será admitida a venda integral dos ativos da devedora, desde que
garantidas, aos credores não submetidos ou não aderentes, condições, no
mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência.
§ 3º Nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, o
devedor deverá registrar a prestação das contas, até o último exercício
encerrado, sobre o cumprimento dos planos de renegociação judicial e
extrajudicial previstos neste artigo.
§ 4º O plano de renegociação especial, judicial ou extrajudicial, não
poderá abranger:
I – os créditos contra o profissional liberal que não se relacionarem
diretamente com a profissão exercida;
II – os créditos contra as cooperativas, referentes aos contratos e
obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas cooperativas
com seus cooperados;
III – os créditos contra o devedor produtor rural previstos nos §§ 6º,
7º e 9º do art. 49 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;
IV – os créditos e as garantias cedulares vinculados à Cédula de
Produto Rural (CPR) com liquidação física, em caso de antecipação parcial
ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por
insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens
que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro,
salvo motivo de força maior que comprovadamente impeça o cumprimento
parcial ou total da entrega do produto.
Art. 73-E. O valor da causa da renegociação especial judicial e da
falência da microempresa e da empresa de pequeno porte será de 50%
(cinquenta por cento) do valor total dos créditos a elas sujeitos.
Parágrafo único. O juízo poderá conceder o benefício da justiça
gratuita ou o pagamento diferido das custas sempre que verificar a limitação
da capacidade financeira do devedor.
Art. 73-F. A renegociação especial judicial, a liquidação simplificada
e a falência do devedor suspendem, na forma deste artigo, as obrigações do
devedor, exceto Coordenação
as fiscaisdeeComissões
os direitos
e ações
dos
credores relacionados no
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§ 3º do art. 49 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, desde que não
recaiam sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial.
§ 1º Na renegociação especial judicial ficam suspensos a retomada da
posse de bens; as excussões, judiciais e extrajudiciais, das garantias,
inclusive fiduciárias; o curso da prescrição e de todas as ações e execuções;
bem como qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e
apreensão, constrição judicial ou extrajudicial, oriundas de demandas
judiciais ou extrajudiciais.
§ 2º A liquidação simplificada e a falência do devedor também
implicam as suspensões previstas no § 1º deste artigo, exceto no que se
refere aos direitos e ações dos credores relacionados no § 3º do art. 49 da
Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
§ 3º As suspensões previstas neste artigo deverão vigorar:
I – na renegociação especial judicial, a partir do protocolo da petição
inicial prevista no art. 73-L e até a publicação da decisão que conceder a
renegociação especial judicial ou que decretar a falência do devedor;
II – na falência da microempresa e da empresa de pequeno porte, a
partir do seu deferimento até o seu trânsito em julgado;
III – na liquidação simplificada, a partir do protocolo dos documentos
previstos no art. 73-U até o arquivamento da prestação de contas do
liquidante, na forma do art. 73-AD.
§ 4º Durante as suspensões previstas neste artigo, as garantias dadas
pelo devedor continuarão preservadas, vedada a prática de novos atos de
constrição, inclusive nas execuções fiscais.
Art. 73-G. Na renegociação especial extrajudicial e na renegociação
especial judicial, as obrigações dos avalistas, fiadores, coobrigados e
demais garantidores do devedor, desde que não haja a expressa oposição do
credor titular da respectiva garantia, poderão ser novadas nos mesmos
termos e nas mesmas condições da obrigação principal, conforme previsto
no plano de renegociação especial extrajudicial, após seu arquivamento, ou
no plano de renegociação especial judicial, após sua homologação,
conforme o caso.
Art. 73-H. Na renegociação especial judicial e na falência das
microempresas e das empresas de pequeno porte, o juiz autorizará, e na
renegociação especial extrajudicial e na liquidação simplificada, os órgãos
de registro público regulamentarão, sempre que possível e resguardadas a
segurança jurídica e as prerrogativas previstas em lei:
I – o uso dos meios de manifestação de vontade e comunicação
judicial ou extrajudicial mais eficientes, incluindo a realização de
intimações por comunicação eletrônica, inclusive por correio eletrônico, e
por notificação direta a dispositivos móveis previamente cadastrados e
autorizados pelo interessado;
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II – a substituição das publicações em jornal de grande circulação ou
em diário oficial previstas em lei pela publicação em sítio eletrônico do
devedor, do administrador judicial ou do liquidante, conforme o caso; e
III – a dispensa da apresentação de documentação que se prove
demasiadamente onerosa para o devedor e que não seja essencial para os
procedimentos fixados nesta Lei Complementar, exceto com relação à
certidão de regularidade fiscal, quando o procedimento exigir.
Art. 73-I. Na ausência de lei específica, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão celebrar transação, para os fins de renegociação
especial extrajudicial e renegociação especial judicial, observada a
legislação federal aplicável.
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Art. 73-J. O devedor e seus credores poderão negociar livremente
plano de renegociação especial extrajudicial, desde que respeitados os
limites e os requisitos definidos no art. 73-D.
Art. 73-K. Para que se produzam os efeitos previstos nesta Lei
Complementar, caberá ao devedor registrar os seguintes documentos:
I – comprovante do enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou pessoa a elas equiparada nos termos do § 1º do art. 73-B;
II – laudo de apuração de débitos e ativos, respeitado o limite previsto
no § 2º do art. 73-B, elaborado por contabilista, com o objetivo de atestar a
existência e a apuração dos débitos e ativos do devedor e possibilitar a
verificação do quórum de adesão de credores, do qual conste:
a) a relação de todas as dívidas do devedor, contabilizadas ou não,
contendo o nome do titular do crédito, a importância devida, a existência de
garantias com a correspondente descrição, inclusive a existência de
avalistas, fiadores e coobrigados, e a classificação de cada crédito na forma
do art. 83 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, bem como
informando os créditos ilíquidos, tais como aqueles cuja valoração depende
de apreciação judicial ou arbitral; e
b) a relação de todos os ativos do devedor, contabilizados ou não,
contendo a sua descrição, o seu valor contábil e o local em que se
encontram;
III – plano de renegociação especial extrajudicial elaborado na forma
do art. 73-D, contendo a adesão de credores de acordo com os seguintes
quóruns:
a) mais da metade dos credores da classe prevista no art. 83, inciso I,
da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, independentemente do valor de
seu crédito; e
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7696
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b) mais da metade do valor total dos créditos de cada uma das classes
de credores previstas no art. 83, exceto a classe prevista no inciso III, da Lei
nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;
IV – certidões de regularidade fiscal, nos termos dos arts. 205 e 206
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);
V – parecer de advogado contendo opinião sobre a legalidade do
plano de renegociação especial extrajudicial, especificando o atendimento
das exigências previstas nesta Lei Complementar.
§ 1º Não compete ao órgão de registro público realizar a análise da
legalidade do plano nem a verificação dos créditos.
§ 2º A falta do cumprimento de requisitos para o registro do plano ou
a divergência em relação aos créditos ensejará ação anulatória e a ineficácia
do plano em relação à Fazenda Pública.
§ 3º A pretensão a que se refere o § 2º deste artigo prescreverá no
prazo de 2 (dois) anos, a contar do arquivamento do plano de renegociação
especial extrajudicial.
§ 4º A certidão de regularidade fiscal poderá ser obtida por meio de
adesão a parcelamento ou de acordo de transação tributária, nos termos
previstos em lei.
§ 5º O advogado subscritor do parecer de que trata o inciso V do
caput deste artigo responderá, em caso de dolo ou erro grosseiro, pelas
perdas e danos decorrentes da irregularidade da renegociação especial
extrajudicial.
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Art. 73-L. O devedor poderá optar pela renegociação especial judicial
disposta nesta Seção, desde que afirme sua intenção de fazê-lo na petição
inicial, que deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
I – comprovante do enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou pessoa a elas equiparada nos termos do § 1º do art. 73-B;
e
II – laudo de apuração de débitos e ativos, elaborado por contabilista,
na forma do inciso II do art. 73-K.
Art. 73-M. Em até 120 (cento e vinte) dias corridos, improrrogáveis,
da distribuição da petição inicial de renegociação especial judicial, o
devedor deverá apresentar em juízo:
I – plano de renegociação especial judicial, na forma do art. 73-D;
II – comprovação do pagamento dos créditos derivados da legislação
do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho ocorridos após a data do
pedido de renegociação especial judicial;
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7696
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Seção III
Da Renegociação Especial Judicial

III – comprovação do recolhimento dos tributos cujo fato gerador
tenha ocorrido após o pedido de renegociação especial judicial;
IV – certidões de regularidade fiscal, nos termos dos arts. 205 e 206
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);
V – comprovação de pagamento dos créditos previstos nos §§ 3º e 4º
do art. 49 e no inciso II do art. 86 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005, que tenham vencido após o pedido de renegociação especial judicial
ou declaração expressa do devedor não se opondo à excussão das garantias
vinculadas a tais créditos;
VI – comprovação:
a) do envio da comunicação a todos os credores acerca do ajuizamento
da renegociação especial judicial, informando os dados do processo, bem
como das instruções para se manifestarem contrariamente ao plano, na
forma do art. 73-O; ou
b) da adesão ao plano de renegociação especial judicial por credores
que atinjam os quóruns previstos no § 3º ou no § 4º do art. 73-O.
Parágrafo único. O plano de renegociação especial judicial não
preverá prazo superior a 3 (três) anos para pagamento dos créditos
derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho
vencidos até a data do pedido, nem prazo superior a 60 (sessenta) dias para
o pagamento, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos por trabalhador, dos
créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses
anteriores ao pedido de renegociação especial judicial.
Art. 73-N. Decorrido o prazo previsto no art. 73-M, o juiz analisará a
legalidade do plano de renegociação especial judicial, devendo:
I – conceder a renegociação especial judicial, homologando o plano,
caso o devedor comprove a adesão de credores que atenda os quóruns
previstos no § 3º ou no § 4º do art. 73-O e apresente os demais documentos
previstos no art. 73-L;
II – conceder prazo de 30 (trinta) dias para a manifestação dos
credores na forma do art. 73-O, caso não atingidos os quóruns previstos no
§ 3º ou no § 4º do art. 73-O e desde que o devedor tenha apresentado os
demais documentos previstos no art. 73-M; ou
III – decretar a falência em caso de não apresentação, pelo devedor, do
plano de renegociação especial judicial e de todos os demais documentos
previstos no art. 73-M.
Art. 73-O. Na hipótese do inciso II do art. 73-N, poderão manifestar
em juízo a sua objeção os credores titulares de créditos alterados pelo plano
de renegociação especial judicial.
§ 1º O credor manifestará sua objeção ao plano de renegociação
especial judicial mediante simples petição nos autos, independentemente de
intimação.
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§ 2º As pessoas relacionadas no art. 43 da Lei nº 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, não terão seus créditos computados para fins de
verificação dos quóruns previstos nos §§ 3º e 4º deste artigo, embora
também possam objetar ao plano de renegociação especial judicial.
§ 3º O plano será aprovado se não houver, dentro do prazo previsto no
inciso II do art. 73-N, a objeção cumulativa:
I – de mais da metade dos credores da classe prevista no art. 83,
inciso I, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, independentemente do
valor de seus créditos; e
II – de credores titulares de mais da metade do valor total dos créditos
de cada uma das classes de credores previstas no art. 83 da Lei nº 11.101,
de 9 de fevereiro de 2005.
§ 4º O juiz deverá conceder a renegociação especial judicial com base
em plano rejeitado na forma do § 3º, desde que, de forma cumulativa:
I – o plano não tenha objeção de credores que representem mais da
metade do valor total dos créditos abrangidos;
II – na classe que houver rejeitado o plano, as objeções não
representem mais do que 2/3 (dois terços) do valor total dos créditos
abrangidos; e
III – os credores da classe que houver rejeitado o plano recebam seus
créditos antes de qualquer outro credor menos privilegiado.
Art. 73-P. O juiz decretará a falência do devedor:
I – quando o plano de renegociação especial judicial houver sido
rejeitado pelos credores, nos termos desta Lei Complementar; e
II – por prática de ato previsto no inciso III do caput do art. 94 da Lei
nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
Art. 73-Q. O juiz deverá reconsiderar a decisão que decretar a
falência, nos termos do inciso III do art. 73-N ou do art. 73-P, caso, no
prazo de 5 (cinco) dias após a publicação dessa decisão, o devedor informe
o compromisso de iniciar liquidação simplificada e comprove, no prazo de
15 (quinze) dias, ter protocolado o pedido de arquivamento do referido
procedimento, na forma do art. 73-T.
Art. 73-R. Aplicar-se-ão subsidiariamente ao disposto neste Capítulo,
no que couber, as regras da recuperação judicial da Lei nº 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, inclusive no tocante ao seu processamento, nomeação de
administrador judicial, procedimento de verificação de créditos e
convolação em falência.
Seção IV
Da Liquidação Simplificada
Art. 73-S. O devedor poderá optar pela liquidação simplificada como
meio regular de encerramento
de sua
atividade
e -baixa
Coordenação de Comissões
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Art. 73-T. Todos os atos relacionados à liquidação simplificada do
devedor deverão ser registrados, conforme a natureza de sua atividade, nos
órgãos de registros previstos no § 4º do art. 73-B.
Art. 73-U. O ato jurídico do devedor que aprovar a liquidação
simplificada deverá ser instruído com:
I – comprovação de enquadramento como microempresa, como
empresa de pequeno porte ou pessoa a elas equiparada nos termos do § 1º
do art. 73-B;
II – laudo de apuração de débitos e ativos, respeitado o limite previsto
no § 2º do art. 73-B, elaborado por contabilista, na forma do inciso II do
art. 73-K;
III – caso a dívida total, incluído o passivo tributário, seja inferior ao
valor definido no art. 3º, inciso I, desta Lei Complementar: a nomeação do
liquidante, atendidos os requisitos do art. 21 da Lei nº 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, e sua respectiva aceitação, sendo que, em caso de
liquidante pessoa jurídica, deverá ser destacado o nome da pessoa natural
responsável pelo processo de liquidação;
IV – caso a dívida total, incluído o passivo tributário, seja inferior ao
dobro do valor definido no art. 3º, inciso I, desta Lei Complementar: a
nomeação do liquidante pelo devedor, que deve ser administrador judicial
cadastrado no juízo competente para falência, se houver cadastro dessa
natureza, e sua respectiva aceitação, sendo que, em caso de liquidante
pessoa jurídica, deverá ser destacado o nome da pessoa natural responsável
pelo processo de liquidação;
V – definição da remuneração do liquidante, em percentuais variáveis
de acordo com o resultado obtido com a alienação dos ativos do devedor,
sendo admitida a remuneração em montante fixo, em valor módico, quando
os ativos alienáveis forem insuficientes para a contratação de profissional
qualificado.
Parágrafo único. Após o registro do ato jurídico previsto neste artigo,
a denominação do devedor deverá ser acrescida da expressão “Em
liquidação simplificada”.
Art. 73-V. Caberá ao liquidante notificar a existência da liquidação
simplificada a todos os credores e devedores solidários, sob pena de
nulidade, por carta com aviso de recebimento ou por outro meio admitido
em lei, inclusive eletrônico ou digital, no prazo de 15 (quinze) dias contado
do registro do referido ato.
§ 1º Nos 30 (trinta) dias subsequentes ao recebimento da notificação a
que se refere o caput deste artigo, os credores poderão manifestar ao
liquidante eventual divergência em relação ao valor ou à natureza de seus
respectivos créditos, para eventual correção administrativa pelo próprio
liquidante.
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§ 2º A análise de eventual divergência prevista no § 1º deste artigo
não suspende nem impede o início e a realização da liquidação dos ativos
prevista no art. 73-Y e seguintes, ficando preservado, mediante reserva, o
direito dos credores sobre o produto desta alienação.
§ 3º Caso o produto da realização dos ativos prevista no art. 73-Y e
seguintes não seja suficiente para pagar total ou parcialmente os créditos de
determinada classe, o liquidante ficará dispensado de apreciar as
correspondentes divergências previstas no § 1º deste artigo, devendo
comunicar tal fato aos respectivos credores.
Art. 73-W. Ao credor ou conjunto de credores titulares de mais da
metade dos créditos, excetuados os credores fiscais e os previstos nos §§ 3º
e 4º do art. 49 e no inciso II do art. 86 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005, será facultado, nos 15 (quinze) dias subsequentes ao recebimento da
notificação de que trata o art. 73-V, nomear liquidante em substituição ao
liquidante nomeado pelo devedor.
§ 1º Os credores que fizerem a substituição deverão comunicá-la ao
liquidante nomeado pelo devedor e, posteriormente, registrá-la conforme
previsto no art. 73-T.
§ 2º A remuneração do liquidante substituto correrá à conta dos ativos
do devedor, até o limite do valor da remuneração fixada para o substituído,
sendo facultado ao credor, ou conjunto de credores, que promoveu a
substituição estipular remuneração superior, arcando com o saldo
excedente, ainda que com o produto que lhe couber da liquidação.
Art. 73-X. A liquidação simplificada deverá respeitar o disposto nesta
Seção e, subsidiariamente, as regras do procedimento de insolvência
aplicável à forma jurídica adotada pelo devedor, conforme definido em
legislação específica.
Art. 73-Y. Nomeado o liquidante, na forma desta Lei Complementar,
terá início a liquidação dos ativos.
Art. 73-Z. Compete ao liquidante:
I – arrecadar todos os bens, livros e documentos do devedor e dos
avalistas, fiadores e coobrigados do devedor, quando for o caso, onde quer
que estejam tais bens, livros e documentos;
II – ultimar os negócios do devedor, sendo autorizada a manutenção
provisória da atividade quando necessária à maximização do valor dos
ativos;
III – quando for o caso, exigir do titular ou dos sócios do devedor a
integralização de seu capital subscrito e ainda não integralizado, inclusive
com a realização de perícia, se necessário;
IV – nomear leiloeiro;
V – liquidar os ativos do devedor;
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VI – findar as liquidações previstas no inciso V e arquivar as contas
finais com o resultado da liquidação e dos rateios nos órgãos definidos no
art. 73-T.
§ 1º Não serão arrecadados os bens impenhoráveis, inalienáveis ou o
bem de família, nos termos da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
§ 2º No desempenho de suas funções, além do leiloeiro, o liquidante
poderá contar com a participação de profissionais capacitados à realização
de determinadas atividades, como contadores e peritos, entre outros, desde
que a despesa com tais profissionais:
I – esteja contemplada na remuneração do liquidante; ou
II – seja previamente aprovada, por escrito, por credores
representando mais da metade dos créditos sujeitos à liquidação
simplificada.
Art. 73-AA. Caberá ao liquidante, em até 90 (noventa) dias contados
da sua nomeação, promover a alienação dos ativos do devedor por meio de
leilão eletrônico ou híbrido.
§ 1º O leilão ocorrerá mediante a oferta de lances eletrônicos ou orais,
e vencerá o maior lance.
§ 2º Os bens deverão ser vendidos, preferencialmente, em conjunto e
de modo a maximizar o valor a ser obtido.
§ 3º A alienação por leilão será precedida do registro de um único
edital, com ao menos 15 (quinze) dias de antecedência da data marcada para
a primeira chamada, observando-se as seguintes condições:
I – em primeira chamada, o bem será alienado pelo valor de avaliação
realizada pelo liquidante;
II – em segunda chamada, no prazo de 5 (cinco) dias contado da
realização da primeira, o bem poderá ser alienado por 50% (cinquenta por
cento) do valor de avaliação;
III – em terceira chamada, no prazo de 5 (cinco) dias contado da
realização da segunda, o bem poderá ser alienado por qualquer valor.
§ 4º Caso infrutífero o leilão, o bem poderá ser destinado pelo
liquidante a entidades de caridade ou, na falta de interesse, poderá ser
doado a terceiros, desde que não vinculados ao liquidante, ao devedor ou
aos credores, ou destruído.
§ 5º Caso o bem seja arrematado, o pagamento deverá ser realizado de
imediato ou em até 24 (vinte e quatro) horas pelo arrematante, mediante
depósito em conta bancária a ser aberta pelo liquidante, sendo que, se o
arrematante for remisso:
I – será imposta multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor não
depositado, que deverá ser exigida pelo liquidante e partilhada entre os
credores; e
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II – o bem será alienado ao ofertante do segundo lance de maior valor,
e assim sucessivamente.
§ 6º Aplica-se aos casos não regulados nesta Lei Complementar o
disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil).
Art. 73-AB. A alienação realizada na forma do art. 73-AA equipara-se
à alienação judicial na falência.
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e
não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, do avalista,
do fiador ou do coobrigado, conforme o caso, incluídas, mas não
exclusivamente, as de natureza tributária, ambiental, regulatória e
administrativa, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de
acidente de trabalho.
Art. 73-AC. O produto da liquidação, descontada a remuneração do
liquidante, será partilhado entre os credores, conforme a ordem de
preferência estabelecida nos arts. 83 e 84 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro
de 2005, aplicado o art. 127 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
Art. 73-AD. Concluída a realização de todo o ativo e distribuído o
produto entre os credores, caberá ao liquidante arquivar suas contas finais,
com o resultado da liquidação e dos rateios, nos órgãos definidos no
art. 73-T.
Art. 73-AE. O devedor, desde que tenha notificado todos os credores
na forma do art. 73-V e não tenha sonegado bens, prestado informação
falsa, realizado pagamento preferencial antes da liquidação, praticado
liquidação precipitada, incorrido em confusão patrimonial, praticado fraude
contra credores ou praticado ato ilícito ou abuso de direito, estará livre de
quaisquer ônus, obrigações e responsabilidades, inclusive perante pessoas
de direito público, que tenham sido informados no correspondente
procedimento.
§ 1º A certidão de arquivamento das contas finais, expedida pelos
órgãos definidos no art. 73-T, é o documento hábil para comprovar a
extinção das obrigações previstas no caput deste artigo.
§ 2º A liquidação simplificada não impede que, posteriormente, sejam
lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades,
decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática
comprovada em processo administrativo ou judicial de outras
irregularidades por parte do devedor, caso o Poder Público tome
conhecimento, no prazo de 2 (dois) anos contado do encerramento da
liquidação simplificada, da ocorrência de sonegação de bem, informação
falsa, fraude contra credores, pagamento preferencial, liquidação
precipitada, confusão patrimonial, ato ilícito ou abuso de direito.
§ 3º O devedor, os sócios e os administradores responderão objetiva e
solidariamente Coordenação
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causados
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irregular, e o autor do laudo contábil responderá pelos prejuízos causados
por dolo ou culpa no desempenho de sua função.
Art. 73-AF. Aplica-se à liquidação simplificada o disposto na Seção
IX do Capítulo V da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
§ 1º O termo legal da liquidação simplificada terá início em 180
(cento e oitenta) dias contados do protocolo dos documentos previstos no
art. 73-U ou do 1º (primeiro) protesto por falta de pagamento, excluindo-se,
para esta finalidade, os protestos que tenham sido cancelados.
§ 2º Nenhum dos atos referidos nos incisos I a III e VI do art. 129 da
Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que tenham sido previstos e
realizados na forma definida no plano de renegociação elaborado nos
termos do art. 73-D será declarado ineficaz ou revogado.
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Seção V
Da Falência da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Art. 73-AG. Dentro do prazo de contestação do pedido de falência, o
devedor poderá protocolar renegociação especial extrajudicial, pleitear
renegociação especial judicial ou iniciar liquidação simplificada.
Art. 73-AH. O decurso do prazo de 1 (um) ano contado da decretação
da falência extingue as obrigações do devedor falido, desde que todos os
seus bens, direitos e rendimentos penhoráveis tenham sido oferecidos à
arrecadação, caso em que as pretensões dos credores, inclusive se pessoas
de direito público, permanecerão somente em relação à massa.
Art. 73-AI. Configurada qualquer das hipóteses do art. 158 da Lei
nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, ou do art. 73-AH desta Lei
Complementar, o devedor poderá requerer ao juízo da falência que suas
obrigações sejam imediatamente declaradas extintas, inclusive aquelas para
com as pessoas de direito público.

Art. 73-AJ. O credor prejudicado, independentemente da natureza de
seu crédito, poderá requerer em procedimento próprio contra aqueles que
praticarem ato ilícito na renegociação especial, judicial ou extrajudicial, na
liquidação simplificada ou na falência da microempresa ou da empresa de
pequeno porte:
I – a anulação dos atos praticados na renegociação especial judicial,
renegociação especial extrajudicial ou liquidação simplificada;
II – a anulação da liquidação simplificada e da respectiva extinção das
obrigações do devedor na forma desta Lei Complementar;
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III – a reparação de dano sofrido, na forma do art. 927 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
IV – ineficácia dos atos em relação à Fazenda Pública e possibilidade
de responsabilização do devedor, sócios gestores e administrador, em
âmbito administrativo e judicial.
§ 1º Fica assegurado ao credor de que trata o caput, pela via judicial
ou, no caso de Fazenda Pública titular de crédito tributário inscrito em
dívida ativa, por requisição administrativa ao órgão responsável, o pleno
acesso às informações comerciais, bancárias e fiscais do devedor, dos
sócios e do administrador.
§ 2º Para fins do caput, consideram-se ilícitos, sem prejuízo de outras
formas, os atos praticados com fraude ou dolo na prestação de informações,
na elaboração ou na aprovação dos documentos apresentados nos
procedimentos referidos no caput, incluindo omissão ou sonegação de
bens, direitos ou rendimentos de qualquer espécie, pagamentos
preferenciais, liquidação precipitada ou abuso de direito na renegociação
especial extrajudicial, na renegociação especial judicial, no requerimento a
que se refere o art. 73-AI desta Lei Complementar ou no arquivamento das
contas finais prestadas pelo liquidante, na forma do art. 73-AD.
Art. 73-AK. A pretensão a que se referem os incisos I, II e IV do
art. 73-AJ prescreverá no prazo de 2 (dois) anos, a contar, conforme o caso:
I – do arquivamento do plano de renegociação especial extrajudicial;
II – do trânsito em julgado da renegociação especial judicial;
III – do arquivamento das contas finais prestadas pelo liquidante, na
liquidação simplificada; e
IV – da publicação da decisão que extinguir as obrigações do falido.”
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Art. 75. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser
estimuladas a utilizar os institutos da conciliação prévia, da mediação e da
arbitragem para solução dos seus conflitos, inclusive para a celebração de
plano de renegociação especial extrajudicial e para a negociação e adesão
de credores ao plano de renegociação especial judicial, na forma da alínea
“b” do inciso VI do art. 73-M.
§ 1º Serão reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados no
âmbito das comissões de conciliação prévia e das entidades de
representação da atividade empresarial.
..........................................................................................................................
§ 3º As entidades de representação da atividade empresarial poderão
prestar assessoria e auxiliar na negociação, na mediação e na conciliação do
devedor e dos seus
credores
paraPermanentes
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plano de renegociação
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extrajudicial e para a adesão de credores ao plano de renegociação especial
judicial, na forma da alínea “b” do inciso IV do art. 73-M.” (NR)
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“Seção IV
Das Ações de Competência Exclusiva
Art. 75-C. Compete exclusivamente ao Juízo Cível Estadual do local
do principal estabelecimento do devedor, com exclusão de qualquer outro,
processar e julgar:
I – as ações de que tratam o § 2º do art. 73-K e o art. 73-AJ;
II – as ações e os incidentes que apreciarem a desconsideração da
personalidade jurídica das microempresas e empresas de pequeno porte.
Parágrafo único. O registro ou a distribuição da petição inicial torna
prevento o juízo da renegociação especial judicial ou da falência, conforme
o caso, para apreciar as matérias previstas no caput.”
Art. 2º O art. 191 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art.191. .................................................................................................
Parágrafo único. Na falência de microempresa e de empresa de
pequeno porte, a extinção das obrigações ocorre na forma do art. 73-AH da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, ou na forma do art.
158 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, o que ocorrer antes.” (NR)
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de
sua publicação oficial.

de

de

Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Senado Federal

tksa/plp-20-033rev
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Republicada no DOU de 6/3/2012 em atendimento ao disposto no art. 5º da
Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011)
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte; altera
dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas
de 24 de julho de 1991, da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da
Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da
Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de
1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de
1999.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual
de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis
ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Inciso com redação dada pela Lei
Complementar nº 155, de 27/10/2016, produzindo efeitos a partir de 1/1/2018)
§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
§ 2º No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se
refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a
empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.
§ 3º O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como
microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicarão
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alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente
firmados.
§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum
efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica
com sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do caput deste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento
ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e
câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário
anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Inciso acrescido pela Lei
Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 4º deste artigo não se aplica à participação
no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de
subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na sociedade de
propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em associações
assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros
tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses
econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 6º Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em
alguma das situações previstas nos incisos do § 4º, será excluída do tratamento jurídico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art. 12, com
efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
§ 7º Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de atividades, a
microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso
I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de empresa de pequeno
porte.
§ 8º Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de atividades, a
empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de receita bruta anual
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previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de
microempresa.
§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto no inciso II do caput fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do
excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o
regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9º-A, 10
e 12.
§ 9º-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9º dar-se-ão no ano-calendário
subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte
por cento) do limite referido no inciso II do caput.
§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de
atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2º estará excluída
do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de
que trata o art. 12 desta Lei Complementar, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.
§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e os respectivos Municípios
adotarem um dos limites previstos nos incisos I e II do caput do art. 19 e no art. 20, caso a
receita bruta auferida pela empresa durante o ano-calendário de início de atividade ultrapasse
1/12 (um doze avos) do limite estabelecido multiplicado pelo número de meses de
funcionamento nesse período, a empresa não poderá recolher o ICMS e o ISS na forma do
Simples Nacional, relativos ao estabelecimento localizado na unidade da federação que os
houver adotado, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.
§ 12. A exclusão de que trata o § 10 não retroagirá ao início das atividades se o
excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do
respectivo limite referido naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos da exclusão dar-se-ão
no ano-calendário subsequente.
§ 13. O impedimento de que trata o § 11 não retroagirá ao início das atividades se
o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) dos
respectivos limites referidos naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos do impedimento
ocorrerão no ano-calendário subsequente.
§ 14. Para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte, poderão ser auferidas receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso II do
caput ou no § 2º, conforme o caso, e, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de
mercadorias ou serviços, inclusive quando realizada por meio de comercial exportadora ou da
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, desde que as
receitas de exportação também não excedam os referidos limites de receita bruta anual.
(Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014, publicada no DOU
de 8/8/2014, com produção de efeitos a partir de 1º de janeiro do primeiro ano subsequente ao
da publicação)
§ 15. Na hipótese do § 14, para fins de determinação da alíquota de que trata o § 1º
do art. 18, da base de cálculo prevista em seu § 3º e das majorações de alíquotas previstas em
seus §§ 16, 16-A, 17 e 17-A, serão consideradas separadamente as receitas brutas auferidas no
mercado interno e aquelas decorrentes da exportação. (Parágrafo com redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 7/8/2014, publicada no DOU de 8/8/2014, com produção de efeitos
a partir de 1º de janeiro do segundo ano subsequente ao da publicação)
§ 16. O disposto neste artigo será regulamentado por resolução do CGSN.
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 17. (VETADO na Lei Complementar nº 155, de 27/10/2016)
§ 18. (VETADO na Lei Complementar nº 155, de 27/10/2016)
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Art. 3º-A. Aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar
conceituado na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, com situação regular na Previdência
Social e no Município que tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso
II do caput do art. 3º o disposto nos arts. 6º e 7º nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo
XI e no Capítulo XII desta Lei Complementar, ressalvadas as disposições da Lei nº 11.718, de
20 de junho de 2008.
Parágrafo único. A equiparação de que trata o caput não se aplica às disposições do
Capítulo IV desta Lei Complementar. (Artigo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de
7/8/2014)
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO E DA BAIXA
.......................................................................................................................................................
Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas),
referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo
ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou
trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos
administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do
empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes
ou após o ato de extinção. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 7/8/2014)
§ 1º O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos de empresários,
de sociedades empresárias e de demais equiparados que se enquadrarem como microempresa
ou empresa de pequeno porte bem como o arquivamento de suas alterações são dispensados das
seguintes exigências:
I - certidão de inexistência de condenação criminal, que será substituída por
declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar impedido de
exercer atividade mercantil ou a administração de sociedade, em virtude de condenação
criminal;
II - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributo ou
contribuição de qualquer natureza.
§ 2º Não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte o disposto no
§ 2º do art. 1º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.
§ 3º (Revogado pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 4º A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da
falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo
administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas
jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. (Parágrafo com redação dada pela
Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 5º A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa
responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no
período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. (Parágrafo com redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 6º Os órgãos referidos no caput deste artigo terão o prazo de 60 (sessenta) dias
para efetivar a baixa nos respectivos cadastros.
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§ 7º Ultrapassado o prazo previsto no § 6º deste artigo sem manifestação do órgão
competente, presumir-se-á a baixa dos registros das microempresas e a das empresas de
pequeno porte.
§ 8º (Revogado pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 9º (Revogado pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 10. (Revogado pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 11. (Revogado pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 12. (Revogado pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
Art. 10. Não poderão ser exigidos pelos órgãos e entidades envolvidos na abertura
e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo:
I - excetuados os casos de autorização prévia, quaisquer documentos adicionais aos
requeridos pelos órgãos executores do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
II - documento de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde será instalada
a sede, filial ou outro estabelecimento, salvo para comprovação do endereço indicado;
III - comprovação de regularidade de prepostos dos empresários ou pessoas
jurídicas com seus órgãos de classe, sob qualquer forma, como requisito para deferimento de
ato de inscrição, alteração ou baixa de empresa, bem como para autenticação de instrumento de
escrituração.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
.......................................................................................................................................................
Seção XIII
Do Processo Judicial
Art. 41. Os processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples
Nacional serão ajuizados em face da União, que será representada em juízo pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, observado o disposto no § 5º deste artigo.
§ 1º Os Estados, Distrito Federal e Municípios prestarão auxílio à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, em relação aos tributos de sua competência, na forma a ser
disciplinada por ato do Comitê Gestor.
§ 2º Os créditos tributários oriundos da aplicação desta Lei Complementar serão
apurados, inscritos em Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, observado o disposto no inciso V do § 5º deste artigo.
§ 3º Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá delegar
aos Estados e Municípios a inscrição em dívida ativa estadual e municipal e a cobrança judicial
dos tributos estaduais e municipais a que se refere esta Lei Complementar.
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos e contribuições que não tenham
sido recolhidos resultantes das informações prestadas:
I - no sistema eletrônico de cálculo dos valores devidos no Simples Nacional de que
trata o § 15 do art. 18;
II - na declaração a que se refere o art. 25.
§ 5º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo:
I - os mandados de segurança nos quais se impugnem atos de autoridade coatora
pertencente a Estado, Distrito Federal ou Município;
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II - as ações que tratem exclusivamente de tributos de competência dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, as quais serão propostas em face desses entes federativos,
representados em juízo por suas respectivas procuradorias;
III - as ações promovidas na hipótese de celebração do convênio de que trata o § 3º
deste artigo;
IV - o crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado exclusivamente em
face de descumprimento de obrigação acessória, observado o disposto no § 1º-D do art. 33;
V - o crédito tributário relativo ao ICMS e ao ISS de que tratam as alíneas b e c do
inciso V do § 3º do art. 18-A desta Lei Complementar. (Inciso com redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 7/8/2014)
CAPÍTULO V
DO ACESSO AOS MERCADOS
Seção I
Das Aquisições Públicas
(Seção única transformada em Seção I pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014, publicada
no DOU de 8/8/2014, com produção de efeitos a partir de 1º de janeiro do primeiro ano
subsequente ao da publicação)
Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista
das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato. (Artigo com redação dada pela Lei Complementar nº 155, de
27/10/2016, produzindo efeitos a partir de 1/1/2018)
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO XI
DAS REGRAS CIVIS E EMPRESARIAIS
.......................................................................................................................................................
Seção IV
Do Protesto de Títulos
Art. 73. O protesto de título, quando o devedor for microempresário ou empresa de
pequeno porte, é sujeito às seguintes condições:
I - sobre os emolumentos do tabelião não incidirão quaisquer acréscimos a título de
taxas, custas e contribuições para o Estado ou Distrito Federal, carteira de previdência, fundo
de custeio de atos gratuitos, fundos especiais do Tribunal de Justiça, bem como de associação
de classe, criados ou que venham a ser criados sob qualquer título ou denominação, ressalvada
a cobrança do devedor das despesas de correio, condução e publicação de edital para realização
da intimação;
II - para o pagamento do título em cartório, não poderá ser exigido cheque de
emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o pagamento por meio de cheque, de emissão
de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto será
condicionada à efetiva liquidação do cheque;
III - o cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do título, será
feito independentemente de declaração de anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade
de apresentação do original protestado;
IV - para os fins do disposto no caput e nos incisos I, II e III do caput deste artigo,
o devedor deverá provar sua qualidade de microempresa ou de empresa de pequeno porte
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perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso;
V - quando o pagamento do título ocorrer com cheque sem a devida provisão de
fundos, serão automaticamente suspensos pelos cartórios de protesto, pelo prazo de 1 (um) ano,
todos os benefícios previstos para o devedor neste artigo, independentemente da lavratura e
registro do respectivo protesto.
Art. 73-A. São vedadas cláusulas contratuais relativas à limitação da emissão ou
circulação de títulos de crédito ou direitos creditórios originados de operações de compra e
venda de produtos e serviços por microempresas e empresas de pequeno porte. (Artigo
acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
CAPÍTULO XII
DO ACESSO À JUSTIÇA
Seção I
Do Acesso aos Juizados Especiais
Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata
esta Lei Complementar o disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
e no inciso I do caput do art. 6º da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como
as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado
Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e
Institui Normas Gerais de Direito Tributário
Aplicáveis à União, Estados e Municípios.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
LIVRO SEGUNDO
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.......................................................................................................................................................
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7696

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PLP 33/2020

25

Seção IV
Demais Modalidades de Extinção
.......................................................................................................................................................
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Inciso com
redação dada pela Lei Complementar nº 118, de 9/2/2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
CAPÍTULO V
EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
II - a anistia.
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela
conseqüente.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.......................................................................................................................................................
Seção II
Preferências
.......................................................................................................................................................
Art. 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os
tributos. (Artigo com redação dada pela Lei Complementar nº 118, de 9/2/2005)
Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova
de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei. (Artigo
acrescido pela Lei Complementar nº 118, de 9/2/2005)
Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será
proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas
rendas.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
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.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
CERTIDÕES NEGATIVAS
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando
exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que
contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo
de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha
sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na
repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
Art. 207. Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a
prova de quitação de tributos, ou o seu suprimento, quando se tratar de prática de ato
indispensável para evitar a caducidade de direito, respondendo, porém, todos os participantes
no ato pelo tributo porventura devido, juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as relativas
a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
LIVRO I
DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IX
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
CAPÍTULO I
DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
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Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele
responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não
terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem.
.......................................................................................................................................................
LIVRO II
DO DIREITO DE EMPRESA
TÍTULO I
DO EMPRESÁRIO
CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO E DA INSCRIÇÃO
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores,
salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas
Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005
Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e
a falência do empresário e da sociedade
empresária.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a
falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como
devedor.
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Art. 2º Esta Lei não se aplica a:
I - empresa pública e sociedade de economia mista;
II - instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio,
entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde,
sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às
anteriores.
Art. 3º É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir
a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do
devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES COMUNS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E À FALÊNCIA
.......................................................................................................................................................
Seção III
Do Administrador Judicial e do Comitê de Credores
Art. 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente
advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica
especializada.
Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declararse-á, no termo de que trata o art. 33 desta Lei, o nome de profissional responsável pela condução
do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem
autorização do juiz.
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê,
além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:
I - na recuperação judicial e na falência:
a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso
III do caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta
Lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a
natureza, o valor e a classificação dada ao crédito;
.......................................................................................................................................................
Seção IV
Da Assembleia-Geral de Credores
.......................................................................................................................................................
Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras,
controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% (dez por
cento) do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham
participação superior a 10% (dez por cento) do capital social, poderão participar da assembleiageral de credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do
quorum de instalação e de deliberação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente,
consanguíneo ou afim, colateral até o 2º (segundo) grau, ascendente ou descendente do devedor,
de administrador, do sócio controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou
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semelhantes da sociedade devedora e à sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam
essas funções.
Art. 44. Na escolha dos representantes de cada classe no Comitê de Credores,
somente os respectivos membros poderão votar.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Seção I
Disposições Gerais
.......................................................................................................................................................
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos.
§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições
originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo
se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.
§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel
cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade,
inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva
de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do
art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais a sua atividade empresarial.
§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se
refere o inciso II do art. 86 desta Lei.
§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos
creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou
renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não
renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias
permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4º do art. 6º
desta Lei.
Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação
pertinente a cada caso, dentre outros:
I - concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações
vencidas ou vincendas;
II - cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de
subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos
da legislação vigente;
III - alteração do controle societário;
IV - substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação
de seus órgãos administrativos;
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V - concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e
de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;
VI - aumento de capital social;
VII - trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade
constituída pelos próprios empregados;
VIII - redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva;
IX - dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem
constituição de garantia própria ou de terceiro;
X - constituição de sociedade de credores;
XI - venda parcial dos bens;
XII - equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza,
tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicandose inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;
XIII - usufruto da empresa;
XIV - administração compartilhada;
XV - emissão de valores mobiliários;
XVI - constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em
pagamento dos créditos, os ativos do devedor.
§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua
substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da
respectiva garantia.
§ 2º Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como
parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular
do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial.
Seção II
Do Pedido e do Processamento da Recuperação Judicial
Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:
I - a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões
da crise econômico-financeira;
II - as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as
levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da
legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:
a) balanço patrimonial;
b) demonstração de resultados acumulados;
c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;
III - a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de
fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor
atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a
indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;
IV - a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções,
salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de
competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;
V - certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato
constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;
VI - a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores
do devedor;
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VII - os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais
aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em
bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;
VIII - certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede
do devedor e naquelas onde possui filial;
IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure
como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores
demandados.
§ 1º Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma
e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e,
mediante autorização judicial, de qualquer interessado.
§ 2º Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste artigo, as
microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil
simplificados nos termos da legislação específica.
§ 3º O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se
referem os §§ 1º e 2º deste artigo ou de cópia destes.
.......................................................................................................................................................
Seção V
Do Plano de Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Art. 70. As pessoas de que trata o art. 1º desta Lei e que se incluam nos conceitos
de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se
às normas deste Capítulo.
§ 1º As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei,
poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de
fazê-lo na petição inicial de que trata o art. 51 desta Lei.
§ 2º Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos
habilitados na recuperação judicial.
Art. 71. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto
no art. 53 desta Lei e limitar-se á às seguintes condições:
I - abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos,
excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos §§ 3º e
4º do art. 49; (Inciso com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
II - preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e
sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas; (Inciso
com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
III - preverá o pagamento da 1ª (primeira) parcela no prazo máximo de 180 (cento
e oitenta) dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial;
IV - estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o administrador
judicial e o Comitê de Credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados.
Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial com base em plano especial não
acarreta a suspensão do curso da prescrição nem das ações e execuções por créditos não
abrangidos pelo plano.
Art. 72. Caso o devedor de que trata o art. 70 desta Lei opte pelo pedido de
recuperação judicial com base no plano especial disciplinado nesta Seção, não será convocada
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assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação
judicial se atendidas as demais exigências desta Lei.
Parágrafo único. O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação
judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções, nos termos do art. 55, de credores
titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no art. 83,
computados na forma do art. 45, todos desta Lei. (Parágrafo com redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 7/8/2014)
CAPÍTULO IV
DA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA
Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:
I - por deliberação da assembleia-geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei;
II - pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art.
53 desta Lei;
III - quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4º do
art. 56 desta Lei;
IV - por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação,
na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a decretação da falência por
inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos I ou II
do caput do art. 94 desta Lei, ou por prática de ato previsto no inciso III do caput do art. 94
desta Lei.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DA FALÊNCIA
.......................................................................................................................................................
Seção II
Da Classificação dos Créditos
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
I - os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e
cinquenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho;
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
III - créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de
constituição, excetuadas as multas tributárias;
IV - créditos com privilégio especial, a saber:
a) os previstos no art. 964 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária
desta Lei;
c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em
garantia;
d) aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006; (Alínea acrescida pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
V - créditos com privilégio geral, a saber:
a) os previstos no art. 965 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei;
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c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária
desta Lei;
VI - créditos quirografários, a saber:
a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens
vinculados ao seu pagamento;
c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite
estabelecido no inciso I do caput deste artigo;
VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou
administrativas, inclusive as multas tributárias;
VIII - créditos subordinados, a saber:
a) os assim previstos em lei ou em contrato;
b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício.
§ 1º Para os fins do inciso II do caput deste artigo, será considerado como valor do
bem objeto de garantia real a importância efetivamente arrecadada com sua venda, ou, no caso
de alienação em bloco, o valor de avaliação do bem individualmente considerado.
§ 2º Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao
recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da sociedade.
§ 3º As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas se as
obrigações neles estipuladas se vencerem em virtude da falência.
§ 4º Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quirografários.
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência
sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a:
I - remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos
derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços
prestados após a decretação da falência;
II - quantias fornecidas à massa pelos credores;
III - despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do
seu produto, bem como custas do processo de falência;
IV - custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido
vencida;
V - obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação
judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a
fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art.
83 desta Lei.
Seção III
Do Pedido de Restituição
Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se
encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.
Parágrafo único. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito
e entregue ao devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda
não alienada.
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:
I - se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o
requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o
respectivo preço, em ambos os casos no valor atualizado;
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II - da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente
de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei
nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais
prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;
III - dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na hipótese de
revogação ou ineficácia do contrato, conforme disposto no art. 136 desta Lei.
Parágrafo único. As restituições de que trata este artigo somente serão efetuadas
após o pagamento previsto no art. 151 desta Lei.
Art. 87. O pedido de restituição deverá ser fundamentado e descreverá a coisa
reclamada.
§ 1º O juiz mandará autuar em separado o requerimento com os documentos que o
instruírem e determinará a intimação do falido, do Comitê, dos credores e do administrador
judicial para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, se manifestem, valendo como
contestação a manifestação contrária à restituição.
§ 2º Contestado o pedido e deferidas as provas porventura requeridas, o juiz
designará audiência de instrução e julgamento, se necessária.
§ 3º Não havendo provas a realizar, os autos serão conclusos para sentença.
.......................................................................................................................................................
Seção IV
Do Procedimento para a Decretação da Falência
Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:
I - sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida
materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a
40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;
II - executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à
penhora bens suficientes dentro do prazo legal;
III - pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de
recuperação judicial:
a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou
fraudulento para realizar pagamentos;
b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar
pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de
seu ativo a terceiro, credor ou não;
c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos
os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo;
d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar
a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor;
e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com
bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo;
f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para
pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de
sua sede ou de seu principal estabelecimento;
g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de
recuperação judicial.
§ 1º Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo
para o pedido de falência com base no inciso I do caput deste artigo.
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§ 2º Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela
não se possam reclamar.
§ 3º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído
com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9º desta Lei, acompanhados, em
qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da
legislação específica.
§ 4º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será
instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.
§ 5º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o pedido de falência descreverá
os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando-se as que serão
produzidas.
Art. 95. Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação
judicial.
.......................................................................................................................................................
Seção VIII
Dos Efeitos da Decretação da Falência sobre as Obrigações do Devedor
.......................................................................................................................................................
Art. 127. O credor de coobrigados solidários cujas falências sejam decretadas tem
o direito de concorrer, em cada uma delas, pela totalidade do seu crédito, até recebê-lo por
inteiro, quando então comunicará ao juízo.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica ao falido cujas obrigações tenham
sido extintas por sentença, na forma do art. 159 desta Lei.
§ 2º Se o credor ficar integralmente pago por uma ou por diversas massas
coobrigadas, as que pagaram terão direito regressivo contra as demais, em proporção à parte
que pagaram e àquela que cada uma tinha a seu cargo.
§ 3º Se a soma dos valores pagos ao credor em todas as massas coobrigadas exceder
o total do crédito, o valor será devolvido às massas na proporção estabelecida no § 2º deste
artigo.
§ 4º Se os coobrigados eram garantes uns dos outros, o excesso de que trata o § 3º
deste artigo pertencerá, conforme a ordem das obrigações, às massas dos coobrigados que
tiverem o direito de ser garantidas.
Art. 128. Os coobrigados solventes e os garantes do devedor ou dos sócios
ilimitadamente responsáveis podem habilitar o crédito correspondente às quantias pagas ou
devidas, se o credor não se habilitar no prazo legal.
Seção IX
Da Ineficácia e da Revogação de Atos Praticados antes da Falência
Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante
conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste
fraudar credores:
I - o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo
legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio
título;
II - o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal,
por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato;
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III - a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo
legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente; se os bens dados em hipoteca forem objeto
de outras posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca
revogada;
IV - a prática de atos a título gratuito, desde 2 (dois) anos antes da decretação da
falência;
V - a renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois) anos antes da decretação da
falência;
VI - a venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento
expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo restado ao
devedor bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, no prazo de 30 (trinta) dias, não
houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados, judicialmente ou pelo
oficial do registro de títulos e documentos;
VII - os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por
título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da
falência, salvo se tiver havido prenotação anterior.
Parágrafo único.A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em
defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo.
Art. 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores,
provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo
prejuízo sofrido pela massa falida.
Art. 131. Nenhum dos atos referidos nos incisos I a III e VI do art. 129 desta Lei
que tenham sido previstos e realizados na forma definida no plano de recuperação judicial será
declarado ineficaz ou revogado.
Art. 132. A ação revocatória, de que trata o art. 130 desta Lei, deverá ser proposta
pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público no prazo de 3 (três)
anos contado da decretação da falência.
Art. 133. A ação revocatória pode ser promovida:
I - contra todos os que figuraram no ato ou que por efeito dele foram pagos,
garantidos ou beneficiados;
II - contra os terceiros adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar o direito,
da intenção do devedor de prejudicar os credores;
III - contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos I e II do
caput deste artigo.
Art. 134. A ação revocatória correrá perante o juízo da falência e obedecerá ao
procedimento ordinário previsto na Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.
Art. 135. A sentença que julgar procedente a ação revocatória determinará o retorno
dos bens à massa falida em espécie, com todos os acessórios, ou o valor de mercado, acrescidos
das perdas e danos.
Parágrafo único. Da sentença cabe apelação.
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Art. 136. Reconhecida a ineficácia ou julgada procedente a ação revocatória, as
partes retornarão ao estado anterior, e o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens
ou valores entregues ao devedor.
§ 1º Na hipótese de securitização de créditos do devedor, não será declarada a
ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos direitos dos portadores de valores
mobiliários emitidos pelo securitizador.
§ 2º É garantido ao terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, propor ação por perdas e
danos contra o devedor ou seus garantes.
Art. 137. O juiz poderá, a requerimento do autor da ação revocatória, ordenar, como
medida preventiva, na forma da lei processual civil, o seqüestro dos bens retirados do
patrimônio do devedor que estejam em poder de terceiros.
Art. 138. O ato pode ser declarado ineficaz ou revogado, ainda que praticado com
base em decisão judicial, observado o disposto no art. 131 desta Lei.
Parágrafo único.Revogado o ato ou declarada sua ineficácia, ficará rescindida a
sentença que o motivou.
Seção X
Da Realização do Ativo
Art. 139. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao
processo de falência, será iniciada a realização do ativo.
.......................................................................................................................................................
Seção XII
Do Encerramento da Falência e da Extinção das Obrigações do Falido
.......................................................................................................................................................
Art. 158. Extingue as obrigações do falido:
I - o pagamento de todos os créditos;
II - o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% (cinqüenta por
cento) dos créditos quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária
para atingir essa porcentagem se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo;
III - o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do encerramento da falência, se
o falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta Lei;
IV - o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado do encerramento da falência, se
o falido tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta Lei.
Art. 159. Configurada qualquer das hipóteses do art. 158 desta Lei, o falido poderá
requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença.
§ 1º O requerimento será autuado em apartado com os respectivos documentos e
publicado por edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação.
§ 2º No prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação do edital, qualquer credor
pode opor-se ao pedido do falido.
§ 3º Findo o prazo, o juiz, em 5 (cinco) dias, proferirá sentença e, se o requerimento
for anterior ao encerramento da falência, declarará extintas as obrigações na sentença de
encerramento.
§ 4º A sentença que declarar extintas as obrigações será comunicada a todas as
pessoas e entidades informadas da decretação da falência.
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§ 5º Da sentença cabe apelação.
§ 6º Após o trânsito em julgado, os autos serão apensados aos da falência.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015
Código de Processo Civil.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
PARTE GERAL
LIVRO I
DAS NORMAS PROCESSUAIS CIVIS
TÍTULO ÚNICO
DAS NORMAS FUNDAMENTAIS E DA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS
CAPÍTULO I
DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL
Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os
valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil, observando-se as disposições deste Código.
Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso
oficial, salvo as exceções previstas em lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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