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1. Introdução

O direito falencial tem principiologia própria, que o difere do direito civil comum, notadamente no que
tange às irregularidades dos atos praticados pelo empresário, dos quais podem advir prejuízos para
a massa falida.

Exemplo disso são os atos praticados em fraude contra credores, que no direito civil são anuláveis e
que no direito falencial são ineficazes.

Segundo o sistema do direito civil brasileiro, os atos anuláveis produzem efeitos no mundo jurídico,
até que se lhes retire a eficácia, por intermédio de sentença judicial desconstitutiva do mesmo ato.
Portanto, é necessário que se ajuíze ação pauliana (anulatória de ato e/ou de negócio jurídico havido
em fraude contra credores) para que seja reconhecida a invalidade do ato e, por conseqüência, sua
ineficácia.

No direito privado tradicional, os atos ineficazes não dependem de ação judicial para que se
reconheça a ineficácia: basta mera petição dirigida ao juiz da causa onde se quer ver declarada a
ineficácia, para que, por exemplo, o juiz ordene se faça penhora sobre o bem objeto do ato.

Dissemos que o direito falencial tem principiologia própria porque nele os atos ineficazes, como os
descritos na LF 52 e 53, necessitam de reconhecimento judicial para que a ineficácia seja
reconhecida. Esse reconhecimento judicial se faz por intermédio da denominada ação revocatória
falimentar. Sem a propositura da ação revocatória falimentar, não se pode tratar um ato ou negócio
jurídico como ineficaz, ainda que caracterizada a hipótese de haver sido praticado nos termos da LF
52 e 53. A ação judicial é imprescindível para que se alcance a ineficácia de que trata a LF 52 e 53.

Há dois tipos de ineficácia dos negócios jurídicos no direito falencial: a da LF 52 e a da LF 53.

As causas de ineficácia que vêm arroladas na LF 52 podem ser reconhecidas judicialmente por meio
de ação desconstitutiva de eficácia, ao passo que as mencionadas na LF 53, por intermédio de ação
revocatória falimentar. Entretanto, a doutrina majoritária denomina o meio processual para o
reconhecimento de ambas as ineficácias, de ação revocatória, não fazendo a distinção aqui
apontada. Esse posicionamento doutrinário resultou conseqüência na praxe forense, que chama
ambas as medidas, para o reconhecimento das ineficácias da LF 52 e 53, de ação revocatória
falimentar.

A ação de reconhecimento de ineficácia não é meramente declaratória, mas sim constitutiva negativa
(desconstitutiva). 1Trata-se de peculiaridade do direito falencial, pois, como já dissemos, a ineficácia
seria reconhecível independentemente de ação judicial ou, caso ajuizada demanda, seria de
natureza declaratória.

Entretanto, as pretensões de direito material que se exercem mediante ação declaratória são
perpétuas,2 isto é, imprescritíveis, razão pela qual não se podem qualificar as hipóteses da LF 52
como sendo caso de ação declaratória, pois elas são suscetíveis de extinção.

Pelo regime jurídico da ação de reconhecimento de ineficácia (desconstitutiva) e da ação revocatória
falimentar (desconstitutiva), dado pela LF 52 e LF 53, respectivamente, há previsão de extinção
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