
DIREITO 

EMPRESARIAL

Profª.  Estefânia Rossignoli

Falência e Recuperação de Empresas

Falência –Parte 2



Falência

- O início do procedimento da falência poderá se dar de forma

voluntária ou de forma contenciosa, dependendo de quem

faz o requerimento inicial do processo.

- Podem requerer a falência, além dos credores, a própria

sociedade devedora (autofalência) e seus sócios.



Falência

Art. 97. Podem requerer a falência do devedor:

I - o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 
desta Lei;

II - o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o 
inventariante;

III - o cotista ou o acionista do devedor na forma da lei ou do 
ato constitutivo da sociedade;

IV - qualquer credor.



Falência

- Para que os legitimados ativos possam requerer a falência de
algum devedor, eles terão que basear o seu pedido,
demonstrando o estado de falência do requerido e a Lei de
Falências, no art. 94, busca especificar quais são os fatos
que demonstrarão tal estado.

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;



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;



Falência

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;



Falência

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.



Falência

- Se o pedido foi feito pelo próprio devedor (art.97, I),
estaremos diante de um procedimento de autofalência em
que não haverá nessa primeira etapa a existência de
contencioso. Será um procedimento de jurisdição voluntária.

- Mas se a falência for requerida por qualquer dos outros
legitimados, instalar-se-à um procedimento contencioso.

- De acordo com o art. 98, após ser citado, o devedor poderá
apresentar contestação em um prazo de 10 dias.


