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          Esta pesquisa visa investigar qual é a interpretação do STJ e dos Tribunais Estaduais 

sobre os efeitos da extinção do processo de falência da sociedade empresarial. Em primeiro 

momento, para a apresentação do tema, faz-se necessário estabelecer a base teórica para esse 

fim. Em segundo momento, valer-se do método qualitativo e analisar a jurisprudência brasileira 

competente a esta matéria.  

          Extrai-se introdutoriamente, que a natureza dessa matéria está relacionada ao conceito de 

falência e de sua extinção, isto é, a extinção do processo conhecido como responsável por 

promover a liquidação do falido, para que os bens sejam arrecadados e alienados pelo melhor 

valor possível, a fim de se efetuar o pagamento aos credores.  Assim, a falência é o processo de 

liquidação da sociedade empresarial até o momento de sua extinção, em que a mesma se torna 

inabilitada à prática de atividades empresariais nesse ínterim.  

          Embora o processo falimentar seja extenso, existindo a fase pré-falencial – caracterizada 

pela anterioridade à sentença de decretação de falência - e pós-falencial – caracterizada pela 

extinção da situação de liquidação - o objeto de pesquisa como a extinção da falência se 

enquadra na fase pós-falencial, a qual é caracterizada por extinguir as obrigações do falido e é 

analisada pela visão jurisprudencial nesta pesquisa. 

          Ressalta-se que a razão para o desenvolvimento desta pesquisa está relacionada com uma 

carência de estudos claros sobre os efeitos da extinção do processo de falência e os seus efeitos 

sobre a personalidade da pessoa jurídica e da própria sociedade empresária.           

Como abordado, com fins de realizar o objetivo último dessa pesquisa qualitativa, é 

necessário valer-se como método da análise jurisprudencial brasileira, revendo decisões e 

justificativas dessas decisões no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e nos Tribunais Estaduais, 

do inteiro teor dos acórdãos, quando da extinção da falência, de modo que a documentação 

comprove a existência desta situação. 

          Portanto, faz-se objetivo contrapor os argumentos vencidos e as decisões mais recentes 

em contraponto às mais antigas. Por fim, responde-se se a visão do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) e dos Tribunais Estaduais contribuem para a continuação da sociedade. Assim, pode-se 

concluir que a visão abordada preza pelo respeito aos direitos humanos e simplifica o paradigma 

da extinção da falência atualmente. 

 


