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Falência 

- Conceito 

 

- Crise patrimonial 

Trata-se da insolvência. A falência é instituo reservado para insolventes. As empresas viáveis tem a sua disposição 

a recuperação. Aquelas que se demonstram como inviáveis, encontram-se em crise patrimonial, e, no ponto de 

vista teórico, tem a sua disposição a falência. 

A insolvência é a impossibilidade de cumprir as obrigações, inclusive não há bens que possibilitem o pagamento 

da divida. Quando passivo maior que ativo – insolvência real. 

 

- Aplicação: Porque que existe a falência? 

Dentro da empresa existem diversos fatores: mão de obra, matéria prima, produção, tributos, riqueza...sendo que 

todos estes fatores devem funcionar regularmente.  Um destes fatores estando com problema acaba por 

influenciar e prejudicar todos os outros. Estando insolvente, o Estado irá excluir o empresário do mercado. 

 

- Pressupostos para decretação: 

* Subjetivos: relacionado às partes – ou seja, é necessária legitimidade ativa e passiva. Ativa: empresários na 

forma da lei (excetuam-se os casos previstos em lei). Passiva: o próprio empresário (auto-falência), o que no Brasil 

é muito raro, já que costume brasileiro em momentos de crise é fechar a empresa e abrir outra com esperança de 

se recuperar. Outros são: o cônjuge sobrevivente, os herdeiros do devedor, seu espólio e credores. 

O empresário individual no Brasil é pessoa física e quando deixa dividas, o próprio espolio, cônjuge sobrevivente e 

herdeiros podem pedir a falência. Na prática não acontece muito. 

 

Qualquer credor pode pedir a falência?  

1.Deve ser credor de titulo executivo liquido, seja extra ou judicial.  

2. Se credor for empresário ele deve provar a sua condição de empresário. O fato de ser credor e empresário 

significa que deve ser empresário regularmente constituído. Aqueles que são empresários de fato e irregulares 

não podem pedir.  

3. Se credor domiciliado no exterior deve prestar caução. 

  

* Objetivo: causas – hipóteses de decretação 

Diz respeito às causas em que se pode pedir a falência: 



1. Convolação da RJ em falência: devedor em recuperação tem 60 d do despacho do processamento para 

apresentar a RJ. Não sendo aceita, ou aceita e não cumprida – leva à falência. Pegadinha: pode ser pedida a 

decretação de falência de oficio? SIM!!! Única hipótese em que falência pode ser decretada de oficio; 

2. Falência requerida pelo devedor: auto-falência; 

3. Pedido de falência – formulado por credores. 

 

Quando credor vai a juízo pedir a falência esta dizendo que aquele empresário é insolvente.  

A insolvência para fins falimentares não é a insolvência real (passivo maior que ativo) e sim a insolvência jurídica. 

 

A insolvência jurídica pode ser: 

- Confessada: auto-falência – o próprio devedor alega estar “quebrado” 

- Presumida: credor alega que empresário está falido. A presunção ocorre da seguinte forma conforme a lei, a 

qual traz três hipóteses de pedido de falência pela forma presumida, artigo 94: 

 

1- Impontualidade (inciso I) – responde por mais de 90% dos pedidos de falência no Brasil. Se configura quando 

devedor não paga no vencimento, sem relevante razão de direito, obrigação líquida, superior à 40 salários 

mínimos, materializada em titulo executivo devidamente protestado (seja judicial ou extrajudicial).  

No que se refere aos 40 salários mínimos – representa um piso, sendo isto uma novidade no Brasil, tendo sido 

inserida por esta lei. Porque existe um piso? Em 2004, antes da lei e da reforma do processo de execução, era 

muito difícil receber como credor. O credor ao executar não conseguia receber...assim, tendo um titulo 

protestado pode-se pedir a falência do empresário, o que começou a se usar o pedido de falência como meio de 

cobrança de dividas, sendo que ninguém mais pedia execução. Por isso, hoje existe este piso. Para se atingir os 40 

salários mínimos a lei permite a soma de títulos, e admite também o litisconsórcio ativo. Qual é o salário mínimo 

a ser considerado? STJ entende que seja o salário mínimo nacional. O requisito do piso é aferido no dia da 

distribuição do pedido (assim, se deixar para distribuir uma semana depois e há aumento do salário mínimo, não 

pode pedir). No que se refere ao protesto, lei em alguns artigos utiliza termo de “protesto falimentar”, o cartório, 

neste caso, dão a opção de protesto “comum” ou protesto “falimentar”, quando fará o protesto exatamente de 

”acordo com a lei” (por incrível que pareça!). Atualmente, o entendimento que o protesto para fins falimentares é 

o protesto comum desde que seja identifique o recebedor da intimação.  

 

2- Execução frustrada (inciso II): tem-se quando o devedor citado em execução por quantia certa, não paga, não 

deposita, e não tem bens suficientes para garantir o cumprimento da obrigação. (não é esta a redação do inciso II, 

mas sim, a redação do entendimento do Judiciário!), não encontrando bens se configura a insolvência. 

Diferentemente, do primeiro caso, neste segundo caso, inicia-se pela execução, o devedor é citado e não paga. 

Exequente deve pedir certidão de objeto e pé e com esta certidão ajuíza um pedido de falência por execução 

frustrada, sendo, portanto, uma nova ação. (Se na execução peço o pedido de falência, muitos afirmam que se 

suspende a execução, mas professor não aceita essa suspensão uma vez que com a certidão digo que o devedor é 

insolvente e cabe a falência, na execução, por sua vez, o devedor é solvente, sendo assim, não seria possível ter 



duas ações contra mesma pessoa, de execução (solvência) e falência (insolvência), uma vez que ambas são 

incompatíveis. O que deveria haver é a extinção da execução com o pedido de falência!). 

 

3 – Atos de falência (inciso III): o que possui menor número de pedidos, o que é plenamente justificado – são atos 

que se praticados pelo devedor presumem a sua insolvência. A diferença deste com outros dois é que nos dois 

primeiros têm-se duas formas objetivas, pois uma vez preenchidas os requisitos a insolvência é presumida. Neste, 

é subjetivo. Ex: devedor que abandona estabelecimento, citando o devedor, ele explica que esta em outro lugar. È 

subjetivo, pois quem irá decidir é o juiz. Outro exemplo: liquidação precipitada. 

Assim, é possível haver decretação de falência de quem não for realmente insolvente? Sim, apesar de não 

costumar acontecer.  

 

* Formal: sentença declaratória de falência 

 

 

03.09.2014 

Pedido de falência (pedido enquanto ação). 

 

Pedido de falência é ação de conhecimento formulada por credor, cujo objetivo é a decretação da falência do 

devedor. Tecnicamente pedido de falência NÃO é meio de cobrança. 

 

O pedido de falência enquanto ação é ação de conhecimento, requisito genérico do artigo 282 do CPC e requisitos 

específicos a depender do tipo de pedido de falência (art. 94 da Lei 11.101). 

 

Citação: a lei não trata especificamente do assunto, então ficamos com a jurisprudência: não se admite citação 

por carta, do mesmo modo que não se admite citação por hora certa, ou seja, no pedido de falência a citação é 

obrigatoriamente por oficial de justiça e, em sendo negativa, por edital. 

Em hipótese alguma incluir a palavra pagamento ou qualquer tipo de conjunção do tipo pagar na petição inicial 

(ex: requer a citação do devedor para pagamento, sob pena de ter a falência decretada). Se eu fizer isso, isso é 

preclusão lógica, eu estarei indo contra o que eu digo ao ajuizar o pedido de falência, pois se ele puder pagar, ele 

é solvente e quem quer a falência decretada está dizendo que o devedor é INSOLVENTE, portanto, não poderá 

pagar nada. 

Abandonar o hábito de relatar os fatos e aí concluir dizendo “não restando outra alternativa”. 

 

Citado o réu, ele poderá adotar 2 de 5 condutas, a depender do tipo de pedido: 

1) Inépcia -  se o autor preenche os requisitos: efeito da revelia, decreta falência; 

 

2) Contestação – Em aparência, por força do art. 96 da Lei, a contestação no pedido por impontualidade é 

limitada, restrita. Pq em aparência? Pq o inciso IV abre o leque, então, torna-se ilimitada. 



 

3) Depósito elisivo – Elisivo vem de elidir e elidir é impedir, obstar. De modo simples: é o depósito que impede a 

decretação da falência do devedor. Mas é no valor da divida? Súmula 29 do STJ e o próprio texto da lei de 

falência: o depósito do principal acrescido de juros, correção e honorários advocatícios.  

Ex: principal de 90 mil que com os juros e correção ficasse mais 10 mil, teríamos uma dívida de 100 

mil. Ao mandar citar, o juiz fixa os honorários em 10.000 mil. Então o depósito seria: 110 mil! 

 

Porém, ainda há uma discussão prática com relação ao depósito elisivo e, nesse sentido, existem três correntes: 

i) Corrente legalista: Qualquer valor abaixo do depósito do principal acrescido de juros, correção e honorários 

advocatícios, não é elisivo e aí deve ser decretada a falência. É A ÚNICA CORRENTE QUE TEM FUNDAMENTAÇÃO 

LEGAL! 

ii) Corrente intermediária: começou em função dos juízes que não querem decretar falência, então a pessoa faz 

um depósito em valor menor do que seria devido, o juiz manda complementar o depósito para não decretar a 

falência (é uma segunda chance). CORRENTE MAJORITÁRIA!! 

Existe um risco: pois se pegar um juiz legalista, ele decreta falência. O dinheiro que ele depositou passa a fazer 

parte da massa falida. 

iii) Corrente liberal: se for depositado o principal está tudo certo, o resto procede-se como execução (converte 

um pedido de falência em execução). 

• Depósito elisivo só é permitido em pedido de impontualidade e execução frustrada. Não se admite em 

pedido por atos de falência. 

• Alguns doutrinadores dizem que o depósito elisivo é um reconhecimento do pedido (pedido de falência, 

dizendo que é insolvente e vai falir). 

 

4) Contestação acompanhada do depósito elisivo (postura mais segura) - aqui o depósito serve como uma caução, 

e o depósito sozinho é um pagamento. Independentemente do que aconteça o juiz não pode decretar falência. 

 

5) Pedido de recuperação judicial – Todas essas posturas devem ser adotadas no prazo da contestação (prazo de 

10 dias), essa ultima postura diz que o cara se for citado no pedido de falência, nesses 10 dias, pode propor um 

pedido de recuperação judicial, ou seja, aqui o devedor está com um pedido de recuperação judicial PRONTO e aí 

sim ele usará esse prazo só para apresentar. 

 

Essa última postura só pode ser adotada no pedido por impontualidade. 

Pq em alguns casos o devedor tem uma postura, em outras duas, três etc? 

Pq o número de possibilidades vai variar de acordo com quem é ele réu e com o pedido que foi feito. 

O processo terá continuidade somente se houver contestação, havendo contestação segue o rito ordinário. 

O rito ordinário tem previsão de audiência de conciliação. Se isso acontecer, e vc for advogado do credor, vc só 

tem duas saídas: ou vc peticiona dizendo que não vai comparecer porque a conciliação é incompatível com o 



pedido de falência, ou comparece a audiência e falar isso na cara do juiz. Se vc for advogado do réu, peticiona 

pedindo audiência de conciliação. 

 

No pedido de falência podemos ter 3 tipos de sentença distintas: 

1) Sentença terminativa: 267 do CPC, extingue o processo sem resolução do mérito. Cabe apelação, não há 

regramento específico na lei, então segue o duplo efeito. 

 

2) Sentença denegatória: sentença de mérito. Equivale a improcedência do pedido (depósito elisivo – terá uma 

sentença denegatória). Também cabe apelação, também não tem regramento específico, duplo efeito. No 

entanto, esta sentença tem uma particularidade: se o juiz, na sentença, reconhecer que o autor agiu com dolo 

pode condená-lo ao pagamento de indenização ao réu, em valor a ser apurado em liquidação. Não estamos 

falando de verba de sucumbência, estamos falando de indenização mesmo. Para isso o juiz deve reconhecer o 

dolo do autor em realizar o pedido de falência. 

O juiz pode fazer isso de oficio ou depende de requerimento do réu? A lei não esclarece, mas o entendimento 

majoritário é que o juiz pode fazer de ofício.  

E se o juiz não reconhece o dolo, se apenas este pode ser dado em sentença? No caso do culpa, cabe indenização 

em face do autor, mas por ação própria. Ainda, no caso de culpa, um terceiro prejudicado, além do réu (devedor), 

poderá pleitear indenização contra a pessoa que agiu com culpa. 

 

3) Sentença declaratória de falência: Não cabe apelação, cabe agravo.  Há quem diga que cabe agravo em função 

de celeridade, o professor disse que é um argumento atécnico. 

O que é sentença? É o ato com conteúdo do art. 267 ou 269 que põem termo a uma fase processual. Se não 

colocar termo é interlocutória, que é o que acontece aqui. A sentença que decreta falência não põem termo a 

nada, o processo nasce aqui. 

Só cabe agravo de instrumento por questão de interesse recursal e porque o agravo retido fica retido até 

julgamento da apelação. 

A sentença que decreta falência chama declaratória na lei, só que ela não é declaratória. A natureza jurídica dela 

é constitutiva, pois ela a insolvência é uma situação fática, a falência é uma situação de direito, e só posso mudar 

uma situação de fato e de direito a partir de uma constituição dessa situação.  

Essa sentença declaratória de falência é reconhecida como sendo uma sentença sui generis, é uma sentença 

única, não tem igual e por uma somatória de fatores. Exemplo: ela está apta a fazer surgir efeitos imediatos, 

independentemente de intimação! Ainda que o devedor não sabe, ele se torna inabilitado para exercício da 

atividade comercial. Isso provoca que todos os atos praticados por ele a partir da decretação são nulos e 

ineficazes!!! 

 

 

 



Contestação – art. 96, traz um rol de matérias que o devedor poderia alegar em sua defesa no pedido de falência 

por impontualidade. 

 

A falência qualquer que seja o tipo é ilimitada! É no entanto, contestar um risco no pedido de falência. Vou lá e 

alego prescrição o juiz entende que não ocorreu a prescrição o juiz decreta a falência então. Ou o que alego em 

contestação é deferido pelo juiz ou será decretada a falência. 

 

Deposito elisivo – vem de elidir, obstar de modo simples o deposito é algo que impede a decretação da falência 

do devedor. Quando citado ao invés de contestar ele vem e faz o deposito. 

 

Mas é no valor da divida? STJ sumulou a questão (29) e hoje é texto expresso da lei. O deposito elisivo é o 

principal + juros + honorários advocatícios. Ainda sim há discussão! Não da composição do deposito, mas um 

discussão prática, ocasionada casuisticamente e deduzida do fato do juiz não querer decretar a falência. 

 

Temos três correntes: 

- Legalista: deposito é principal, juros, honorários, qualquer valor abaixo não é deposito elisivo e será decretada a 

falência. 

 

- Intermediária: é uma corrente intermediária, começou com aqueles juízes que não querer decretar a falência. A 

pessoa faz o depósito com valor abaixo e o juiz pede a complementação para que não haja a falência, é uma 

segunda fase. Corrente majoritária e o professor odeia. O deposito é juntado, chega no juiz e ele vai antes de 

mandar complementar pede para o autor se manifestar. Ai o autor fica numa situação ruim porque se fala que é 

valor inferior o juiz decreta a falência, então a maioria do autor diz “olha valor inferior manda complementar” ai o 

juiz faz. Na verdade, isso é um risco, pois se pegarmos um juiz legalista, está na merda! Pode demorar até 6 

meses. 

 

TIPOS DE SENTENÇA 

Cheguei atrasada  

 

10/09/2014 

 

Requisitos da sentença 

Como qualquer outra tem os requisitos gerais do CPC (relatório, despacho) e art. 99 da lei de falências. O art. 99 

são os requisitos específicos, a grande maioria são providencias de ordem administrativa. 

 

Os principais são: 

1. Nomeação do administrador judicial: se for conversão de recuperação em falência, não há que se falar em 

nomeação, porque já foi feita na recuperação 



 

2. Determina o falido a sua relação de credores no prazo de 05 dias, sob pena de desobediência. Providencia só 

determina e também não for conversão, porque já estará nos autos. 

 

3. Fixar prazo para habilitação de créditos 

 

4. Juízo deve se manifestar sobre a continuação provisória do negocio do falido ou a lacração do 

estabelecimento. A lei traz em outro dispositivo que só haverá lacração quando houver risco da empresa falir. Ou 

seja, pela letra da lei a lacração é exceção. Porém, não é o que acontece na prática. Assim, na prática a regra é 

inversa, porque ele manda lacrar. A lacração é relevante sim! Pois evita pelo menos em teoria o desaparecimento 

de bens que vão integrar a massa falida e mais relevante ainda é nossa falta de cultura provisória. Se um 

empresário tem falência decretada, muito provável que os funcionários estejam com os pagamentos atrasados, 

como vou convencer o empregado continuar a trabalhando nessa situação, sem garantia se vai receber e sabendo 

também que com a decretação da falência vai romper o vinculo de trabalho? MUITO DIFICIL! 

 

Principal requisito (pelo menos no requisito dificuldade) 

O  juiz deve fixar o termo legal da falência sem poder retroagi-lo por mais de 90 dias anteriores ao primeiro 

protesto por falta de pagamento do falido ou ao pedido de falência ou ao pedido de recuperação judicial. Vamos 

supor que temos uma sentença de decretação de falência, 09/09/2014, independentemente de intimação a partir 

da decretação, todo e qualquer ato praticado por ele é NULO E INEFICAZ! 

 

Como o que o legislador se preocupa? Não é o que ele vai fazer a aprtir de agora, mas sim o que ele fez ontem! 

 

Quando o empresário se encontra em estado pré-falimentar ele pratica atos contra o direito, muitas vezes lesivos 

a massa falida. Ex: pegam o patrimônio e doam para os filhos, pais. 

 

O termo legal, portanto, é um período presumidamente suspeito pelo legislador fixado pelo juiz dentro do qual 

o administrador judicial irá analisar os atos praticados pelo falido que podem ser objeto de declaração de 

ineficácia. 

 

Então o legislador traz um período Maximo de 90 dias, anteriores com trs critérios: 

- 90 dias anteriores o 1° protesto; 

- 90 dias anteriores ao pedido de falência 

- 90 dias anteriores ao pedido de recuperação judicial. 

 

NÃO É PARA PEGARMOS OS 90 DIAS E CONTAR AS SENTENÇA!!! 

 

O juiz quase sempre fixa o Maximo! Que é 90 dias anteriores ao protesto. 



 

Se o juiz fixa no Maximo e entender depois que foi excessiva, porque se pararmos para pensar. O protesto foi em 

15/04/2012 então do dia 09/09 ao dias 16/01 será analisado pelo administrador. PUTA FALTA SE SEGURANÇA 

JURIDICA ISSO! O juiz geralmente fixa assim no Maximo mesmo, inclusive mesmo não sabendo qual foi a data 

desse 1° protesto (isso mesmo). 

 

Como funciona a ineficácia de atos dentro desse período? 

Temos dois tipos de ineficácia: 

1. Art. 129 -> INEFICÁCIA OBJETIVA – é a mais grave, encontraremos um rol taxativo de atos que para o 

legislador são lesivos! Ou seja, partimos de um presunção. Como essa ineficácia é do tipo objetiva, independe de 

qualquer elemento subjetivo, assim não discute, culpa, dolo, fraude, a única coisa que é vista é se o ato foi 

praticado, se está enquadrado no rol do art. 129, praticado dentro do termo legal, deve ser declarado INEFICAZ E 

PONTO! Isso é levado também a serio que essa declaração de ineficaz pode ser por qualquer meio, independente 

de ação, provocação, podendo até ser por ofício do juiz. 

 

2. Art. 130 -> INEFICÁCIA SUBJETIVA – tem dois requisitos: (i) conluio fraudulento e (ii) efetivo prejuízo da 

massa falida. 

 

No de cima, praticou o ato será declarado ineficaz. Aqui tem que provar que não só o falido mas como o terceiro 

que ele contratou estava diante de atos fraudulentos. 

 

Não basta a INTENÇÃOD E FRAUDAR, mas sim que haja EFETIVO PREJUIZO DA MASSA FALIDA! 

 

Aqui exige ação própria, AÇÃO REVOCATÓRIA 

Ela tem prazo de 03 anos contados da decretação e o prazo é DECADENCIAL. 

Legitimidade ativa -> administrador judicial, credores e MP. 

Legitimidade passiva -> litisconsórcio passivo necessário e unitário (estamos diante de conluio, então falido e o 

cara que ele contratou). 

Procedimento ordinário. 

Da sentença cabe APELAÇÃO COM DUPLO EFEITO. 

 

A sentença que julga procedente a ação revocatória, determina o retorno das partes ao estado anterior, ou seja, 

deve ser restituído a massa falida o bem ou os valores no caso do bem não mais existir o equivalente em R$ 

acrescido de perdas e danos. 

 

Art. 136 e 138 

Art. 136. Reconhecida a ineficácia ou julgada procedente a ação revocatória, as partes retornarão ao estado 

anterior, e o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor. 



 

§ 1o Na hipótese de securitização de créditos do devedor, não será declarada a ineficácia ou revogado o ato de 

cessão em prejuízo dos direitos dos portadores de valores mobiliários emitidos pelo securitizador. 

 

§ 2o É garantido ao terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, propor ação por perdas e danos contra o devedor ou 

seus garantes. 

 

Declarada a ineficácia (leia-se 129) ou julgada procedente a ação revocatória (leia-se 130) as partes retornaram ao 

estado anterior e o contratante de boa-fé terá direito a restituição dos bens ou valores entregues ao devedor. 

 

Palavra mágica -> RESTITUIÇÃO! Significado técnico!!! Quando falamos em falência tem uma ordem obrigatória 

de pagamento. Tem aquelas divisões em classes e um deles temos os concursais. Vimos também que antes dos 

concursais, recebem os extraconcursais. O que surge de novidade agora é que acima dos extraconcursais estão as 

restituições em dinheiro! Ou seja, quando o legislador diz no 136 que se o ato for declarado ineficaz o terceiro de 

boa-fé terá direito a restituição, coloca o terceiro na frente, com grande probabilidade de recebimento. Então 

aqui está o ponto, por mais que gera toda aquela instabilidade jurídica que falamos no começo, o legislador 

coloca ele lá em cima para pode receber na frente. 

 

A parte absurda do 136 é -> como é que posso julgar procedente que exige conluio fraudulenta e reconhecer a 

boa-fé do terceiro contratante? IMPOSSÍVEL! Haha. Esse é o erro grosseiro que encontramos. 

 

 

Art. 138. O ato pode ser declarado ineficaz ou revogado, ainda que praticado com base em decisão judicial, 

observado o disposto no art. 131 desta Lei. 

 

Parágrafo único. Revogado o ato ou declarada sua ineficácia, ficará rescindida a sentença que o motivou. 

 

Caput -> traz uma ressalva necessário, o ato pode ser declarado ineficaz ou revogado ainda que praticado com 

base em decisão judicial, salvo o que estiver disposto no art. 131. Ele esta dizendo que caso um desses atos do 

129 ou um ato com conluio fraudulento e com prejuízo mesmo quando praticado em juízo não salva o ato! 

 

O problema está no parágrafo único -> permite que uma decisão interlocutória tenha efeito rescisório sem 

qualquer devido processo legal!  

 

MASSA FALIDA 

Massa falida é uma universalidade de bens e direitos. E é dividida em (i) subjetiva – credores, e (ii) objetiva – 

bens. 

Se estiver escrito “a massa falida ajuizou a ação” é a subjetiva, porex. 



 

De qualquer modo a massa falida tem como representante o administrador judicial! Em regra é o mesmo da 

recuperação judicial. 

 

JUIZO UNIVERSAL 

Surge também com a decretação. É a maior razão porque o juiz não gosta de decretar a falência. 

O juiz deverá lidar com o processo de falência, habilitações de crédito (principalmente as intempestivas que são 

autos próprios), ações para falimentares. Até ai já é ruim, mas ainda não é o caos. O caos surge quando é 

decretada a falência o juízo falimentar vira juízo universal, ou seja, o juízo falimentar para si todas as ações 

relacionadas a patrimônio em que o falido seja parte.  

 

O juízo falimentar tem três exceções -> execuções fiscais (ficam onde estão!), reclamações trabalhistas 

(competência constitucional, mas fica só até a constituição do titulo) e ações não reguladas pela lei de falências 

nas quais o falido seja autor ou litisconsorte ativo. 
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EFEITOS FALÊNCIA EM RELAÇÃO AOS BENS DO FALIDO 

Quando da decretação o falido se torna inabilitado para O exercício da atividade empresarial. Além disso, ele 

perde a disponibilidade de seus bens. Não se trata da perda da propriedade, mas sim da perda de um dos 

elementos da propriedade -> o direito de dispor.  

 

Essa indisponibilidade da propriedade do falido ocorre de imediato com a decretação da falência 

independentemente de intimação. A esse fenômeno temos o nome de penhora global e abstrata sobre seu 

patrimônio. Global porque envolve todo o patrimônio e abstrata porque não se sabe o que esta a partir daquele 

instante com a constrição. 

 

Isso que por enquanto é abstrato precisa se tornar concreto, precisamos saber quais são os bens para vender. 

Tornamos concreta com a arrecadação. A arrecadação nada mais é do que a materialização da indisponibilidade 

patrimonial do falido ou o ato de desapossamento dos bens do falido. É diferente da penhora! O bem penhorado 

fica na posse do devedor, já na arrecadação temos o desapossamento dos bens que passa para a massa falida 

representado pelo administrador judicial. 

 

O que pode ser arrecadado? 

O que pode ser penhorado por ser arrecadado. Os bens que são impenhoráveis não são passiveis de arrecadação, 

em regra pois temos uma exceção. 

 



Art. 649 do CPC,  trata dos bens absolutamente impenhoráveis. O V fala que são absolutamente impenhoráveis a 

maquina, utensílios, instrumentos para o exercício da profissão. É obvio que na falência de um empresário se não 

arrecadar máquinas, livros, documentos, não teremos o que arrecadar, então por isso da exceção. 

 

Como se dá a arrecadação? 

A arrecadação é o primeiro ato a ser praticado pelo administrador judicial na falência. Assinou o termo de 

nomeação, em teoria a primeira coisa que tem que ser feita é a arrecadação para preservar o patrimônio. O 

oficial de justiça de dirige até o estabelecimento e arrecado tudo (mesa, cadeira, ventilador). 

 

A lei diz que o administrador deve sempre que possível alem de arrecadar, avaliar os bens arrecadados. 

Normalmente, não é possível claro, não temos gente com tanto conhecimento assim RS. 

 

A lei não dá ao administrador qualquer tipo de margem de discricionariedade. Eu administrador vou arrecadar um 

computador e um dos funcionários vira e fala ah esse computador não é nosso é de um terceiro, não interesse, 

ele não escolha nada! Não faz juízo de valor do que deve ou não ser arrecadado. Se está no estabelecimento ou 

na posso do falido deve ser arrecadado. 

 

Há o risco de efeito colateral -> arrecadar bens de terceiros. 

Esse risco é calculo que até existe um instrumento para terceiro indevidamente atingido pela arrecadação. ação 

própria chamada Pedido de Restituição. Muito parecido com embargos de terceiro! 

 

Momento da arrecadação 

A arrecadação vai do momento iniciado pelo administrado ate a juntada aos autos do Auto de Arrecadação. O 

auto de arrecadação é formado por dois documentos: 

(i) Inventários do bens arrecadados; 

(ii) Lauda de avaliação. 

 

Nesse meio tempo de início e término, bens que estejam em posse de terceiro, o falido deve dizer com quem 

está. Se estiver em outro estado por precatório e em outro país por rogatória. 

 

Cada bem arrecadado passa na posse do administrador judicial que tem dever de guarda e conservação desses 

bens arrecadados. Tem responsabilidade civil e a depender do que possa ocorrer com o bens, por ex sumiço, 

criminal também. Além disso, a lei foi liberal, pois permite que o administrador nomeie depositário para os bens 

arrecadados e ainda poderá nomear o próprio falido como depositário desde que sob sua responsabilidade. 

 

Esses dever de guarda e conservação que ele tem, faz com que a lei traga uma previsão de duas hipóteses nas 

quais se autoriza a venda antecipada dos bens arrecadados: 

(i) Bens de fácil deterioração; 



(ii) Difícil guarda. 

 

Se durante a arrecadar o administrado, tem o dever de pedir ao juiz a venda antecipada desses bens! Se não o 

fizer e a massa tiver prejuízos em função disso, ele responde! Se ele fizer o pedido e o juiz indeferir, ele está livre 

da responsabilidade. 

 

Fácil deterioração? 

Se eu arrecadar um computador hoje, temos que antecipar a venda, porque a tecnologia voa, daqui um ano vai 

valer menos que a metade! Isso se aplica também a veículos e diversas coisas que poderia ser vendido 

anteriormente sob pena de deterioração econômica. 

 

Difícil guarda? 

Temos duas hipóteses: (i) quando muito custosa, custo de conservação, manutenção é muito caro; (ii) pela 

própria natureza do bem, como por ex, pedras preciosas. 

 

 

O administrador pode celebrar contratos com o intuito de levantar rendas para a massa falida. Ex: arrecada um 

imóvel e ao invés de deixar ele fechado, aluga, o que é renda para a massa falida. A intenção do legislador ao 

incluir essa regra foi pensando em um caso mais complexo, caso da falência do Mapping.  

 

O contratante não falido, não tem direito de preferência quando da venda do bem arrecadado. Se quiser ficar 

com o bem terá a disputa com os demais interessados. Segunda ponto é que quando da venda do bem 

arrecadado o contrato celebrado considera-se rescindindo sem direito a indenização. 

 

Continuação do negocio do falido x lacração 

Na leitura da lei chegaremos a conclusão de que a regra legal é a manutenção da atividade do falido. Decretada a 

falência, seria autorizado o prosseguimento da atividade para manter a função social e as atividades. Porém, 

pegando as sentenças que decretam a falência, a probabilidade de lacrar é 90%. Manda lacrar, depois a gente vê 

o que faz, só para preservar os bens que lá estão.  


