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Faculdade Sul Brasil - FASUL 
FALÊNCIA 

INTRODUÇÃO 

O processo de decreto de falência é complexo, ocorre todo um processo burocrático para o pedido da mesma. 

Abordaremos aqui os requisitos necessários para o pedido e quem pode pedir a falência do devedor. Usando 

como fundamentação a Lei n°. 11.101/2005. 

CONCLUSÃO 

Falência é um rito processual desencadeado 

quando a organização já não possui condições de 

liquidar seus passivos, ou se quer mantê-los em dia, 

onde é realizada arrecadação forçada dos bens do 

falido para alienação, distribuindo assim o montante 

arrecadado entre os credores, seguindo uma ordem 

pré-estabelecida. Conforme Art. 77 da Lei de 

Falência, a partir do decreto da falência todas as 

dividas tem seu vencimento antecipado. A partir do 

momento do decreto da falência, é promovido o 

afastamento do devedor de suas atividades, 

buscando preservar a utilização dos bens, ativos e 

recursos da empresa. A legitimidade para o pedido 

de falência recai sobre qualquer credor do falido 

que pode pedir a falência da empresa munido dos 

documentos necessários para fazê-lo, vale salientar 

que também possuem legitimidade o próprio 

devedor, o seu cônjuge sobrevivente, herdeiros, 

inventariante, cotista ou acionista do falido. 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Lei n. 11.101, de fevereiro de 2005. 

Regula a recuperação judicial, a extra judicial e a 

falência do empresário e da sociedade empresária. 

Conclui-se que a falência dá-se devido ao fato da 

instituição não possuir condições de arcar com suas 

obrigações e quando já não cabe mais a empresa a 

fase de recuperação judicial. Podendo o próprio falido 

requerer a auto falência, ou qualquer dos demais 

legitimados requerer sua falência, sempre devendo 

demonstrar, no aspecto econômico, dívida líquida e 

certa superior a 40 salários mínimos nacionais, ou 

dívida expressa em sentença judicial, qualquer que 

seja o valor, para a qual não tenha havido garantia da 

execução.  
  

 

 

 

 

Economicamente dois são os requisitos que 

possibilitam a decretação da falência do empresário 

ou da sociedade empresária: “sem relevante razão 

de direito, não paga, no vencimento, obrigação 

líquida materializada em título ou títulos executivos 

protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 

40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido 

de falência”; “executado por qualquer quantia 

líquida, não paga, não deposita e não nomeia à 

penhora bens suficientes dentro do prazo legal;” 

(Art. 94, Lei 11.101/2005). 

Portanto, a decretação da falência dependerá do 

valor da dívida não paga, ou, da procedência 

judicial da dívida. 

Conforme Art. 105 da lei de falência, o devedor em 

crise financeira/econômica, deve requerer ao juízo 

a decretação da falência, munido dos respectivos 

documentos:  demonstrações contábeis, relação 

nominal dos credores, relações de bens e direitos 

que compõem o ativo, prova da condição de 

empresário, os livros obrigatórios e documentos 

contábeis que lhes forem exigidos por lei e relação 

dos administradores dos últimos cinco anos. 


