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Falência

- O falido, não necessariamente, agiu culposamente para que
a atividade tenha falido. Porém, haverá algumas situações
que se consegue comprovar que alguns atos praticados por
ele em período próximo à de falência podem sim ter sido
praticados de maneira intencional, com intuito de prejudicar
aos credores e tendo relação com a infelicidade da quebra.

- Na sentença que decreta a falência, preconiza o art. 99 da
lei que o juiz deverá estipular o termo legal. Esse termo é a
data a partir da qual serão investigados os atos e, em se
provando que são atos prejudiciais, poderão ser revogados.



Falência

- Para se realizar tal investigação deverá ser proposta uma
ação própria, que recebe o nome de ação revogatória, que
terá como legitimados ativos o administrador judicial,
qualquer credor ou o Ministério Público.

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.



Falência

- Como legitimados passivos da ação revocatória, o art. 133
preconiza que a ação poderá ser proposta:

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.



Falência

- A ação deverá ser proposta no juízo da falência e irá seguir o
procedimento ordinário do Código de Processo Civil, de
acordo com o art. 134 da lei de falência.

- Se o pedido da ação revocatória for julgado procedente, a
sentença irá determinar o retorno do bem à massa falida em
espécie, com todos os acessórios, acrescido de perdas e
danos, que poderá ser provido pelo juiz inclusive de ofício.
Tudo isso no interesse maior do procedimento de falência
que é evitar no máximo possível o prejuízo dos credores.



Falência

- Além dos atos revogáveis, a lei também prevê a existência
de atos ineficazes.

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;



Falência

II - o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado 
dentro do termo legal, por qualquer forma que não seja a 
prevista pelo contrato;

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;



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.


