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INTRODUÇÃO

As empresas que se encontram em dificuldades econômicas e financeiras ou em situação de

insolvência ou seja, quando a empresa esta impossibilitada de cumprir com sua obrigações, em

resultado da falta ou inexistência de créditos, pode ser considerada ou ate mesmo entre os

credores pedindo a decretação da falência.

CONCLUSÃO

O processo de Pagamento de Credores se inicia

pelo processo falimentar correspondido por 3 fases

sendo elas:

A 1ª fase é a fase onde terá o pedido, a defesa e a

sentença do Juiz, é onde se inicia o processo de

pedido de falência, dentre eles os legitimados para

pedir a falência é o próprio devedor, herdeiros,

sócios, cônjuges e também qualquer credor do qual

se disponha a se apresentar na sentença, o

devedor deve apresentar documentos e razões do

qual prova -se que a empresa está em falência,

segundo o Art. 105, Lei nº 11.101/05.
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BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA. Amador Paes. Curso de falência e concordata. 20º ed. São

Paulo: SARAIVA, 2002.

CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa. O novo

regime da insolvência empresarial. 6º ed. Renovar. RJ 2012.

FAZZIO, Junior Waldo. Lei de Falência e recuperação de empresas.

7º ed. Atlas. SP 2015.

O encerramento da falência e a extinção das

obrigações do falido têm naturezas jurídicas diferentes.

O encerramento da falência é de natureza processual.

Após ser realizado o ativo e pago o passivo bem como

aplicadas e julgadas as contas e apresentado o

relatório final pelo administrador judicial esgota-se o

procedimento, não se fazendo útil a pratica de

qualquer outro ato processual.

De acordo com a Lei 11.101, de 09 de fevereiro de

2005 a extinção das obrigações deve ser postulada

pelo falido em petição dirigida ao juízo da falência,

documentada. Publicado por edital tanto no órgão

oficial como em jornal de grande circulação, permitindo

que qualquer credor possa impugna-lo no prazo de 30

dia. Depois a decisão judicial advirá em 5 dias.

Já a 2ª fase é quando é arrecadado os bens do

falido, ou seja, é analisado todo o seu Ativo, caixa,

bancos, duplicatas a receber, estoque e imobilizado,

processada em forma de vendas ou leilões de seus

bens, formando-se o órgão da falência sendo eles o

administrador judicial, a assembleia dos créditos e a

comitê dos credores.

Então entrando á 3ª fase do qual ocorre o

pagamento do seu Passivo, quem efetua a

liquidação é o próprio administrador judicial.


