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Falência 

-Quanto ao pagamento dos credores, é importante ainda  
observarmos algumas regras presentes da Lei. 

 

Art. 149. Realizadas as restituições, pagos os créditos  
extraconcursais, na forma do art. 84 desta Lei, e consolidado o  
quadro-geral de credores, as importâncias recebidas com a  
realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores,  
atendendo à classificação prevista no art. 83 desta Lei,  
respeitados os demais dispositivos desta Lei e as decisões  
judiciais que determinam reserva de importâncias. 



Falência 

§ 1o Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos  
ficarão depositados até o julgamento definitivo do crédito e, no  
caso de não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em  
parte, os recursos depositados serão objeto de rateio  
suplementar entre os credores remanescentes. 

 

§ 2o Os credores que não procederem, no prazo fixado pelo juiz,  
ao levantamento dos valores que lhes couberam em rateio serão  
intimados a fazê-lo no prazo de 60 (sessenta) dias, após o qual  
os recursos serão objeto de rateio suplementar entre os credores  
remanescentes. 



Falência 

Art. 150. As despesas cujo pagamento antecipado seja  
indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese  
de continuação provisória das atividades previstas no inciso XI  
do caput do art. 99 desta Lei, serão pagas pelo administrador  
judicial com os recursos disponíveis em caixa. 

 

Art. 151. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente  
salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores à decretação da  
falência, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por  
trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa. 



Falência 

Art. 152. Os credores restituirão em dobro as quantias recebidas,  
acrescidas dos juros legais, se ficar evidenciado dolo ou má-fé na  
constituição do crédito ou da garantia. 

 

Art. 153. Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será  
entregue ao falido. 



Falência 

-Após o pagamento dos credores, o procedimento entra na sua  
última etapa e a Lei 11.101/05, propõe de seu artigo 154 ao 160,  
como deve seguir o processo de encerramento da falência e a  
posterior extinção das obrigações do empresário falido. 

 

- Inicialmente, o administrador judicial nomeado pelo juiz  
apresentará suas contas, que segundo a lei, deverão vir  
acompanhados de documentos comprobatórios. 



Falência 

-Poderá o administrador ser responsabilizado e ter seu  
patrimônio sequestrado ou indisponibilizado caso venha algum  
credor, no prazo de 10 dias após a publicação do aviso de que  
foram apresentadas, e impugne-as, havendo intervenção do  
Ministério Público, com o objetivo de se analisar a veracidade da  
impugnação. 

 

- São as previsões do art. 154. 



Falência 

Art. 155. Julgadas as contas do administrador judicial, ele  
apresentará o relatório final da falência no prazo de 10 (dez)  
dias, indicando o valor do ativo e o do produto de sua realização,  
o valor do passivo e o dos pagamentos feitos aos credores, e  
especificará justificadamente as responsabilidades com que  
continuará o falido. 

 

Art. 156. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência  
por sentença. 


