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REQUISITOS PARA 

DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA
INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa abordar os requisitos que autorizam a decretação da falência, a qual significa, em

linhas gerais, o estado de insolvência do devedor empresário, onde seu passivo é maior que seu ativo,

instaurando-se o procedimento judicial para satisfação de seus débitos.

CONCLUSÃO

Segundo o art. 94 da Lei n° 11.101/2005, será

decretada a falência do devedor que não paga, no

vencimento, obrigação líquida materializada em

títulos de crédito ou títulos executivos protestados

com valor superior a 40 (quarenta) salários

mínimos; não cumpre obrigações relativas à

execuçãopor quantia líquida; e pratica os chamados

atos ruinosos.

Figura 1: Eike Batista, exemplo emblemático de falência na atualidade
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Podemos ver que a lei deixa claro os requisitos

necessários para haver a decretação da falência.

Verifica-se que a Lei nº 11.101/2005 se mostrou mais

criteriosa e detalhista com relação a tais requisitos,

sendo que um dos principais motivos para isso é a

preservação da empresa e, consequentemente, de

seus postos de trabalho, atendendo, dessa forma, sua

função social. Caso contrário, haveria decretação de

falência e encerramento de atividades de empresas

pelos motivos mais irrisórios, como ocorria antes da lei

em estudo.

Podemos definir os atos ruinosos como aqueles que

presumem um estado de insolvência do empresário,

os quais, se praticados sem fazer parte de plano de

recuperação judicial, são suficientes para embasar

um pedido de falência. Dentre tais atos podemos

citar: liquidação precipitada de ativos; realização de

negócio simulado ou alienação de parte ou

totalidade de seu ativo a terceiro, com o objetivo de

retardar pagamentos ou fraudar credores; dar ou

reforçar garantia a credor sem ficar com bens livres

e desembaraçados suficientes para saldar seu

passivo; deixa de cumprir, no prazo estabelecido,

obrigação assumida no plano de recuperação

judicial; dentre outros.
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