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Falência

- O conceito de falência abrange dois sentidos. O primeiro
seria o econômico, que representa um estado patrimonial de
insolvência, ou seja, quando um empresário ou sociedade
empresária possua mais passivo do que ativo. O segundo
conceito é o jurídico que representa um processo de
execução coletiva contra o devedor empresário.

- É deste segundo conceito que trata a Lei 11.101/05 ou seja,
para ser legitimado passivo em um processo de falência não
necessariamente o empresário, a sociedade empresária ou a
EIRELI estarão em estado de insolvência, com o passivo
maior que ativo. Bastará que fique configurado o estado de
falência.
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configurado o estado de falência.

- As principais finalidades do processo de falência são as
seguintes: a realização do concurso de credores, ou seja, fazer
com que todos os credores fiquem em uma situação igual, de
forma a que todos sejam satisfeitos proporcionalmente aos
seus créditos; sanear o meio empresarial, já que uma
sociedade falida é causa de prejuízos aos credores do meio
social, sendo prejudicial às relações negociais e á circulação
das riquezas; e, por fim, tem o objetivo de proteger não
somente o crédito individual de cada credor do devedor, mas o
crédito público, e assim, auxiliar e possibilitar o
desenvolvimento e a produção da
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economia nacional.

- A falência é dividida em três etapas.

- A primeira, que será aqui chamada de fase pré-falimentar é
uma fase investigatória, em que o juiz irá analisar se de fato
há estado de falência.

- A segunda só ocorrerá se tal estado ficar configurado e será
a etapa em que ocorrerá propriamente o concurso de
credores.

Aqui nós chamaremos de fase falimentar.
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- Por fim, ocorrerá a fase pós-falimentar que é uma etapa

meramente processual em que serão observados os efeitos

finais do processamento da falência.


