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NÚCLEO DE ESTUDOS EM DIREITO EMPRESARIAL, FALIMENTAR E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (NEF) 

Gerson Luiz Carlos Branco; Amanda Lemos Dill;  

O Núcleo de Estudos em Direito Empresarial, Falimentar e Recuperação Judicial é atividade de extensão para 

aproximar atividades acadêmicas e a a realidade fática empresarial através da administração judicial de duas 

falências e de uma insolvência civil. O objetivo específico do grupo é possibilitar o contato dos alunos com a 

experiência prática referente à crise da empresa, no qual as obrigações devem ser resolvidas e a situação fática e 

jurídica anterior deve ser compreendida.  

A administração dos três processos pelo grupo sob orientação do professor Gerson Branco decorre de parceria com a 

Vara de Direito Empresarial de Porto Alegre. No final de 2013, o grupo, representado pelo professor, foi nomeado 

administrador judicial da falência de um restaurante, processo que inicialmente parecia encaminhar-se a uma 

falência frustrada, mas que, em decorrência do empenho do grupo na busca de soluções, produziu resultados 

substanciais e deveras importantes para os credores. Devido às investigações realizadas, evidenciou-se a existência 

de sucessão empresarial fraudulenta, possibilitando a responsabilização dos sucessores do negócio e possibilidade 

de pagamento aos credores. 

O segundo processo administrado pelo grupo refere-se a uma administradora de planos de saúde. Esse 

acompanhamento revelou-se de profícuo aprendizado, tendo em vista que a atividade é regulada pela Agencia 

Nacional da Saúde, submetido a anterior regime de Direção Fiscal e Liquidação extrajudicial. Este processo 

encontra-se em fase inicial, nada obstante, o grupo está verificando evidências de irregularidades. Por fim, 

recentemente, iniciou-se a administração uma Insolvência Civil, processo destinado a pessoas natural, 

especialmente, consumidores superendividados. 

O projeto de extensão, através da administração de três processos judiciais tem forte impacto social, pois presta um 

serviço de auxílio ao judiciário, possibilitando o pagamento de trabalhadores, fornecedores e credores em geral. 

Destaca-se, ainda, a organização de palestras e congressos com professores de outras faculdades destinados ao 

público em geral. 

Ademais, o NEF adota uma perspectiva de interdisciplinaridade, na qual os estudantes de graduação, auxiliados por 

mestrandos, entram em contato não apenas com o processo falimentar, por meio da elaboração de petições e atos 

diligenciais pertinentes, mas também com conhecimentos básicos da área de administração, economia e ciências 

contábeis, uma vez que envolve a análise de balanços, balancetes, demonstrativos de resultados da empresa, bem 

como a análise de questões relativas ao fisco e aos demais credores. 

Paralelamente a essas atividades, o grupo desenvolve atividades de pesquisa, propiciando aos participantes 

vislumbrar o entrosamento do encargo legal com os questionamentos da doutrina e da jurisprudência sobre o tema. 

Nos encontros, que se realizam semanalmente, além de deliberações e informações sobre os processos, discutem-se 

temas atuais, em conformidade com a realidade empresarial, visando ao entendimento de sua dinâmica e dos 

modelos jurídicos de Direito Empresarial.  
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