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Falência

- Vários são os efeitos provocados pela sentença de falência.

- Quanto ao falido:

• Restrições à capacidade processual

• Restrições à liberdade de locomoção – art. 104, III

• Deverá assinar termo de compromisso

• Proibição para o exercício de atividade empresarial – art.
102

• Continuação do negócio – art. 99, XI



Falência

- Quanto aos credores:

• Antecipação do vencimento das dívidas – art. 77 da LF

• Suspensão fluência de juros – art. 124 da LF

• Suspenção das ações e execuções movidas contra o falido

• Suspensão da prescrição



Falência

- Quanto aos bens do falido:

• Perda da administração e disposição dos seus bens – art.
103 da LF

• Nulidade dos atos praticados pelo falido com relação aos
seus bens



Falência

- A arrecadação será o primeiro ato do administrador. Será
feito logo após a assinatura do termo de compromisso (art.
22, III, f e art. 108 da LF). A arrecadação dos bens será
levada a termo através de um auto de arrecadação.

- Decretada a falência, o juiz marcará o prazo para que os
credores habilitem seus créditos, que não poderá exceder a
15 dias. Não precisa habilitar por petição e nem com
advogado.



Falência

- A realização do ativo será feita pela venda dos bens. A
primeira alternativa é através de leilão, mas o administrador
pode optar por proposta fechada ou pregão. Poderá ainda
ser usada qualquer outra modalidade de venda, desde que
seja autorizado pelo juiz e pela assembleia geral de
credores, conforme previsão dos art. 142 e 145.

- Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos,
inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob
qualquer das modalidades de que trata este artigo:

(...)



Falência

II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não
haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor,
inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação
do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.


