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Falência 

-Depois de realizado o ativo, será feito o pagamento aos  
credores. 

 

-Neste ponto é importante diferenciar os credores da massa e os  
credores da falência, ou credores extraconcursais e credores  
concursais. 

 

-Antes de se proceder ao concurso de credores, serão pagos os  
créditos extraconcursais. 



Falência 

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão  
pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta  
Lei, na ordem a seguir, os relativos a: 

I.– remunerações devidas ao administrador judicial e seus  
auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou  
decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços  
prestados após a decretação da falência; 

II.– quantias fornecidas à massa pelos credores; 

III.– despesas com arrecadação, administração, realização do  
ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do  
processo de falência; 



Falência 

IV.– custas judiciais relativas às ações e execuções em que a  
massa falida tenha sido vencida; 

V.– obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados  
durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei,  
ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos  
geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a  
ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 



Falência 

-   Em seguida será feito o concurso de credores. 

 

-O tratamento paritário dos credores é o principal objetivo do  
processo falimentar. Para isto é estabelecida a ordem do art. 83. 

 

-Uma vez que a decretação da falência rompeu com a  
expectativa social dos credores de que teriam seus créditos  
adimplidos na forma e prazo estabelecidos, o Estado intervém  
para buscar o equilíbrio da situação. 



Falência 

-Estabeleceu, através de critérios de importância, uma ordem  
para o pagamento dos créditos, tentando assim diminuir o  
impacto social e econômico da falência. 

 

-Os credores são separados em classes e o pagamento será feito  
seguindo a ordem estabelecida por lei. 


