
 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estudo trata sobre a aplicação da Lei n° 11.101/2005 aos não empresários. O estudo 
é desenvolvido por meio da análise de jurisprudência.. Assim, a pesquisa tem como 
objetivo geral analisar a construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e dos 
Tribunais de Justiça do Brasil sobre a aplicação da Lei n° 11.101/05 aos devedores 
originalmente excluídos do seu âmbito de aplicação. Para a construção desta pesquisa, 
foram consideradas as jurisprudências do período de 2005, vigência da lei, até 2021, fim 
da elaboração do presente trabalho. Como objetivo específico, tem-se estudar o 
conceito de empresário na legislação brasileira, comparar a insolvência civil e 
concordata civil proposta pelo Código de Processo Civil com os institutos previstos na 
Lei n° 11.101/05, examinar as decisões do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais 
de Justiça brasileiros que possuírem turmas especializadas em Direito Empresarial 
sobre a aplicação – ou não – da LRE aos devedores excluídos do seu âmbito de 
aplicação no período de 2005 a 2021. Para alcançar os objetivos propostos, faz-se 
pesquisa bibliográfica, por meio da análise de livros, artigos, dissertações, teses, etc. 
Dessa forma, viabiliza-se ao pesquisador um exame comparativo dos posicionamentos 
dogmáticos e teóricos sobre um mesmo problema. Além disso, serão utilizadas fontes 
documentais, como anais de jurisprudência de 2002 a 2021, leis, projetos de lei, 
resoluções, entre outros. A jurisprudência é utilizada como meio de entender a 
perspectiva prática da matéria abordada na presente tese. Quanto à abordagem, este 
trabalho direciona suas investigações para o método qualitativo-quantitativo. O aspecto 
qualitativo analisa e compreende os institutos legais previstos a todos os tipos de 
devedor insolvente; já o quantitativo realiza análise jurisprudencial para quantificar 
dados sobre os devedores não comerciais.  Quanto à natureza, é teórico e 
empírico. Quanto aos objetivos, esta pesquisa é exploratória e explicativa. Encontrou-se 
como resultado que, fundado na estrita legalidade, a jurisprudência afasta a aplicação 
da LRE aos não empresários. Ao final do trabalho, conclui-se que a modificação do 
conceito do empresário é necessária. Entende-se que não se deve analisar pela 
perspectiva do exercente. Não cabe verificar se quem desenvolve a atividade é ou não 
empresário, e sim deve-se analisar a atividade desenvolvida. É por meio da atividade que 
se devem iniciar os estudos sobre o Direito Empresarial. A aplicação das regras desse 
direito deve ser feita às atividades econômicas, e não aos sujeitos que a exercem. 
Propõe-se, portanto, uma fase objetiva moderna. Propõe-se a modificação da aplicação 
da lei às atividades econômicas. No mesmo sentido da modificação do conceito de 
empresário, sugere-se uma feição mais objetiva ao âmbito de aplicação da LRE. O 
âmbito de aplicação focado na atividade estará de acordo com o regramento disposto 
em toda a lei, visto que, como explanado, o foco da lei não era o empresário, mas sim a 
atividade. 

 
 
 

         
      

 

Editora Fundação Fênix 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONSTRUÇÃO DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 A PARTIR DOS 

TRIBUNAIS: ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA ENTRE 2005 e 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Série Direito 

Conselho Editorial 

                           ____________________________________________________________ 

Editor 
 

Ingo Wolfgang Sarlet 

 

Conselho Científico – PPG Direito PUCRS 

Gilberto Stürmer – Ingo Wolfgang Sarlet 

Marco Felix Jobim – Paulo Antonio Caliendo Velloso da Silveira 

Regina Linden Ruaro – Ricardo Lupion Garcia 

 

Conselho Editorial Nacional  
                             
Amanda Costa Thomé Travincas – Centro Universitário UNDB 
Ana Elisa Liberatore Silva Bechara – USP 
Ana Paula Gonçalves Pereira de Barcellos – UERJ 
Angélica Luciá Carlini – UNIP 
Augusto Jaeger Júnior – UFRGS 
Carlos Bolonha – UFRJ 
Claudia Mansani Queda de Toledo – Centro Universitário Toledo de Ensino de Bauru 
Cláudia Lima Marques  – UFRGS 
Danielle Pamplona – PUCRS 
Daniel Antônio de Moraes Sarmento – UERJ 
Daniel Mitidiero –  UFRGS 
Daniel Wunder Hachem – PUCPR e UFPR 
Fabiano Menke – UFRGS 
Flavia Cristina Piovesan – PUC-SP 
Gabriel de Jesus Tedesco Wedy – UNISINOS 
Germano André Doederlein Schwartz – UNIRITTER 
Gilmar Ferreira Mendes – Ministro do STF, Professor Titular do IDP e Professor 
aposentado da UNB 
Gisele Cittadino – PUC-Rio 
Gina Vidal Marcilio Pompeu – UNIFOR 
Giovani Agostini Saavedra – Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP 
Guilherme Camargo Massaú – UFPel 
Hermes Zaneti Jr – UFES 
Ivar Alberto Martins Hartmann – FGV Direito Rio 
Jane Reis Gonçalves Pereira - UERJ 
Juliana Neuenschwander Magalhães – UFRJ 
Laura Schertel Mendes – UnB 
Lilian Rose Lemos Rocha – Uniceub 
Luís Roberto Barroso – Ministro do STF, Professor Titular da UERJ, UNICEUB, Sênior 
Fellow na Harvard Kennedy School 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mônia Clarissa Hennig Leal – UNISC 
Otavio Luiz Rodrigues Jr – USP 
Patryck de Araújo Ayala – UFMT 
Paulo Ricardo Schier - Unibrasil 
Phillip Gil França - UNIVEL – PR 
Teresa Arruda Alvim – PUC-SP 

 

Conselho Editorial Internacional 
 
Alexandra dos Santos Aragão – Universidade de Coimbra 
Alvaro Avelino Sanchez Bravo – Universidade de Sevilha 
Catarina Isabel Tomaz Santos Botelho – Universidade Católica Portuguesa 
Carlos Blanco de Morais –  Universidade de Lisboa 
Cristina Maria de Gouveia Caldeira – Universidade Europeia 
César Landa Arroyo – PUC de Lima, Peru 
Elena Cecilia Alvites Alvites – Pontifícia Universidade Católica do Peru 
Francisco Pereira Coutinho – Universidade NOVA de Lisboa 
Francisco Ballaguer Callejón – Universidade de Granada - Espanha 
Fernando Fita Ortega - Universidade de Valência 
Giuseppe Ludovico – Universidade de Milão 
Gonzalo Aguilar Cavallo – Universidade de Talca 
Jorge Pereira da Silva – Universidade Católica Portuguesa 
José João Abrantes – Universidade NOVA de Lisboa 
José Maria Porras Ramirez – Universidade de Granada – Espanha 
Manuel A Carneiro da Frada – Universidade do Porto 
Paulo Mota Pinto – Universidade de Coimbra 
Víctor Bazán – Universidade Católica de Cuyo 
Pedro Paulino Grandez Castro – Pontificia Universidad Católica del  Peru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Lívia Ximenes Damasceno 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONSTRUÇÃO DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 A PARTIR DOS 

TRIBUNAIS: ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA ENTRE 2005 e 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

Porto Alegre, 2021 

 

Editora Fundação Fênix 



 

Direção editorial: Ingo Wolfgang Sarlet 
Diagramação: Editora Fundação Fênix 
Capa: Editora Fundação Fênix 
 
O padrão ortográfico, o sistema de citações, as referências bibliográficas, o 
conteúdo e a revisão de cada capítulo são de inteira responsabilidade de seu 
respectivo autor. 
 
Todas as obras publicadas pela Editora Fundação Fênix estão sob os direitos da 
Creative Commons 4.0 –  
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR 
 

              
 

 

 
 
  
  
Série Direito – 29 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  

 

Lívia Ximenes Damasceno 
 
 
 

DAMASCENO, Lívia Ximenes. A CONSTRUÇÃO DO ÂMBITO DE 

APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 A PARTIR DOS TRIBUNAIS: ANÁLISE DA 

JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA ENTRE 2005 e 2021. Porto Alegre, RS: 
Editora Fundação Fênix, 2021. 

 
244p. 

ISBN – 978-65-87424-97-2  
https://doi.org/10.36592/9786587424972  
 

Disponível em: https://www.fundarfenix.com.br 
 
 
                                                                                                            CDD – 340 
_______________________________________________________________
1. Empresário. 2. Não Empresário. 3. Ação de Insolvência. 4. Lei de Recuperação 
de Empresas. 
 
Índice para catálogo sistemático – Direito – 340 

https://doi.org/10.36592/9786587424972
https://www.fundarfenix.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os agentes econômicos confiam que sua atuação (e a atuação dos outros será 
baseada em regras, de forma que o risco estará no sucesso ou insucesso da 
jogada, e nunca nas regras do jogo)”. 

(Paula Andrea Forgioni)  
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 APRESENTAÇÃO 
 Uinie Caminha   

Gina Marcílio Pompeu 
 

A defesa de uma tese de doutorado é o final de um percurso longo e, na 

maioria das vezes, tortuoso.  Os anos de pesquisas, certezas que se desfazem e 

dúvidas que se multiplicam são capazes de parecer infindáveis para quem 

enfrenta esse desafio. Representa também um momento de muita emoção e 

euforia, diante do sentimento de que se faz parte do processo de conhecimento de 

tese e antítese, para o qual o pesquisador contribui de forma única e pessoal. 

No momento da defesa, há uma possibilidade de o doutorando ser o maior 

especialista no assunto de sua tese, mesmo os membros da banca tendo a função 

de avaliar o trabalho e decidir se o título pode ser outorgado. Temos observado, 

em muitos anos de docência em pós-graduação em sentido estrito, que o 

momento da defesa é rico em contribuições, novas visões e nuances sobre o tema 

por parte da banca. Todavia, toda essa riqueza nem sempre é aproveitada. A 

versão final dos trabalhos nem sempre incorpora o conhecimento e melhorias 

compartilhados na sessão de defesa em sua totalidade. 

Assim surgiu a ideia de propor não apenas a publicação do trabalho de 

conclusão da Lívia, mas também das impressões e sugestões da banca sobre o 

tema. Apelidado de “Projeto Defesas”, a ideia inédita foi imediatamente aceita pela 

coordenação do PPGD/Unifor, sendo esta a publicação que inaugura o projeto. 

A inquietação de garantir visibilidade e de compartilhar os esforços e o 

conhecimento tornaram-se patentes na defesa de Tese de Lívia Ximenes, que 

estando sob a orientação da Profa. Uinie Caminha por 4 anos, conseguiu 

enriquecer muito seu trabalho na defesa, diante das observações dos avaliadores 

da banca, composta por professores pesquisadores da melhor estirpe. A moça 

discreta e de olhar inteligente da graduação em Direito da Universidade de 

Fortaleza, cheia de sonhos e de determinação, agora conclui mais uma etapa do 

seu percurso acadêmico, abraçou o magistério superior e conquistou o título de 

doutorado. 

O tema não poderia ser mais atual. Apesar de estar sendo explorado há 

mais de 4 anos pela autora, encontra-se no centro de uma discussão bastante 
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acalorada atualmente. Novamente, como ocorreu nos séculos XIX e XX, a 

caracterização da atividade empresarial e a extensão de seu regime próprio está 

em foco. Com efeito, a edição de uma Medida Provisória (MP 1040) e as 

discussões durante sua conversão em lei (Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021) 

trouxeram à tona argumentos acadêmicos, práticos e relativos aos interesses de 

setores econômicos específicos. 

O texto do PLS enviado à sanção presidencial continha a unificação dos 

regimes das atividades econômicas, assim como de seus órgãos registrários, que 

seriam centralizados nas Juntas Comerciais. No que pese os estudos empíricos 

sobre a oportunidade e eficiência dessa unificação, as alterações propostas foram 

objeto de veto. 

A convivência de regimes distintos para atividades econômicas 

(empresariais e não empresariais) é antiga e, mais recentemente, tem se mostrado 

também antiquado. Na prática, as atividades econômicas por meio das quais os 

agentes produzem riquezas não apresentam distinção de natureza. Por mais que 

academistas apegados a conceitos descolados do mundo real possam apresentar 

argumentos  belamente escritos, eles não se sustentam quando contrastados com 

os fatos. Pode-se verificar facilmente essa realidade pelo número de entes que, 

apesar de não se caracterizarem formalmente como empresa, têm-se apropriado 

do regime próprio dos empresários, especialmente os procedimentos concursais.  

Apesar de os institutos da recuperação judicial, extrajudicial e da falência 

ainda serem reservados a empresários, multiplicam-se os casos em que o Poder 

Judiciário vem estendendo esse regime a não empresários. Certamente a opção 

pelos procedimentos previstos na Lei 11.101/05 tende a ser mais eficiente, porém, 

deveria ser precedida de alteração legislativa, e não baseada em entendimentos 

dos juízes. Essa deferência dos magistrados altera substancialmente a alocação 

de riscos pretendida pelas partes, pois submete os credores a institutos que não 

consideraram quando calcularam seus riscos e o retorno esperado para neles 

incorrerem. 

O trabalho que ora se apresenta analisou a jurisprudência com relação à 

caracterização dos empresários e efeitos muito práticos ligados à essa 

caracterização, como a utilização do regime próprio concursal dessa categoria. 
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Lívia mostrou-se bastante acurada na coleta de decisões e tabulação de 

argumentos, chegando mesmo a surpreender à medida que se nota a distância 

que a jurisprudência está da constância e coerência necessárias à segurança 

jurídica. Demonstra, ainda, que, apesar de secular, essa discussão está longe de 

um fim, sendo certo de que o melhor fim seria exatamente a unificação dos 

regimes. Uma pena termos perdido mais uma oportunidade. 

Ao tempo em que permanecem as boas lembranças do convívio e da 

constatação do crescimento intelectual dessa bela autora, cumpre registrar que a 

Professora orientadora, Uinie Caminha, e a Coordenadora do Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade de Fortaleza, Professora Gina Marcilio 

Pompeu, sentem-se honradas em apresentar ao mundo jurídico a tese da Doutora 

Lívia Ximenes, para a qual se convida à leitura. 

 

Fortaleza, primavera de 2021. 

Uinie Caminha.   

Gina Marcílio Pompeu. 

 

 

 



 



 

INTRODUÇÃO 
 
 

A legislação brasileira prevê regramentos distintos para os agentes 

econômicos, apesar da previsão constitucional de igualdade. Caso a atividade seja 

considerada típica de empresário, conforme dispõe o artigo 966 do Código Civil 

brasileiro (CC/2002), aplicam-se as leis empresariais, caso contrário, utiliza-se a 

legislação civil. Ressaltam-se as exceções das sociedades anônimas e das 

cooperativas que sempre serão empresárias e não empresárias, respectivamente 

por determinação legal do parágrafo único do artigo 982 do Código Civil.   

Essa diferença legislativa em relação aos empresários e aos não 

empresários traz consequências no direito concursal. O Direito Brasileiro adota um 

sistema dualístico em relação ao procedimento de insolvência do devedor, isso 

decorre, por sua vez, da separação de normas legais para as atividades 

econômicas. Dessa forma, existe uma forma legal específica para tratar o devedor 

insolvente empresário e outra, diferenciada, para o não empresário (exercentes de 

atividades econômicas não empresários, consumidores, pessoas físicas).  

Em relação aos empresários, aplicam-se as regras dispostas na Lei 

11.101/05 (LRE)1. Esta excluiu, expressamente, em seu artigo 1°, os devedores não 

empresários de seu âmbito de aplicação. Para os não empresários, utiliza-se o 

Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), até que seja editada uma lei que trate 

da matéria de forma específica (BRASIL, 2015)2.   

Esse cenário da dualidade das normas sobre insolvência é previsto 

legislativamente. Doutrinariamente, existem críticas a favor e contra essa divisão. 

Não se sabe ao certo, todavia, como essa dualidade é aplicada na jurisprudência 

brasileira. Tem-se conhecimento de alguns julgados que permitem a aplicação 

das regras dispostas na LRE aos não empresários, mas essas decisões são 

maioria ou minoria dentro dos tribunais brasileiros? 

                                                     
1 BRASIL. Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária. Brasília, DF: Senado Federal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm. Acesso em: 3 maio 
2021. 
2 Art. 1.052 do CPC/2015 (BRASIL. Lei n° 13.105/2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF: 
Senado Federal, Secretaria de Editoração e Publicações, 2015. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/507525. Acesso em 20 set. 2020). 
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Diante dessa dualidade, o presente trabalho analisa a construção 

jurisprudencial do âmbito de aplicação da LRE aos não empresários. Deseja-se 

saber o comportamento dos tribunais pátrios sobre a problemática apresentada. 

Sabe-se que a realidade teórica não necessariamente está ligada aos fatos 

práticos. 

Assim, a pesquisa tem como objetivo geral analisar a construção 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça do Brasil 

sobre a aplicação da Lei n° 11.101/05 aos devedores originalmente excluídos do 

seu âmbito de aplicação. Essa pesquisa é realizada no período de 2005, vigência 

da lei, até 2021, fim da elaboração do presente trabalho. 

Como objetivo específico, tem-se: estudar o conceito de empresário na 

legislação brasileira, comparar a insolvência civil e concordata civil proposta pelo 

Código de Processo Civil com os institutos previstos na Lei n° 11.101/05, examinar 

as decisões do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça brasileiros 

que possuírem turmas especializadas em Direito Empresarial sobre a aplicação – 

ou não- da LRE aos devedores excluídos do seu âmbito de aplicação no período 

de 2005 a 2021. 

Para alcançar os objetivos traçados, divide-se o trabalho em três capítulos. 

O primeiro trata sobre o conceito do empresário no direito brasileiro. O segundo 

versa sobre a diferença entre o procedimento regulado na Lei n° 11.101/2005 e o 

Código de Processo Civil de 1973. Por fim, o terceiro analisa a jurisprudência 

brasileira sobre a aplicação ou não da LRE aos não empresários e propõe medidas 

para solucionar os possíveis problemas encontrados. 

Divide-se o trabalho dessa forma, pois se pretende responder a alguns 

questionamentos. Ora, se as pessoas (físicas ou jurídicas) que desenvolvem 

atividade econômica, mas não são consideradas empresárias por disposição legal, 

possuem tratamentos jurídicos distintos aos dos considerados empresários, 

questiona-se: 

  Quem pode ser considerado empresário no Brasil? Quais as diferenças 

procedimentais e quais as consequências para o devedor entre as ações de 

insolvência do Código de Processo Civil e as previstas na Lei n°11.101/05? Como 

a jurisprudência brasileira tem construído seu posicionamento sobre a aplicação 



 

Lívia Ximenes Damasceno | 25 

 

da Lei n° 11.101/05 aos devedores originalmente excluídos do seu âmbito de 

aplicação? Qual a solução mais benéfica para os devedores que exercem 

atividades econômicas, porém não são considerados empresários por disposição 

legal, nos procedimentos de crise econômico-financeira?   

A importância da pesquisa consolida-se ao envolver uma das questões 

mais tradicionais do Direito Empresarial: a dicotomia entre o empresário e o não 

empresário. Esta, por sua vez, acarreta a formação de institutos típicos do direito 

comercial que somente deverão ser utilizados por quem se encaixe no conceito de 

empresário previsto na legislação, tal como a legislação falimentar.  

Assim, a reinserção/manutenção do exercente de atividade econômica não 

empresário no mercado é de suma importância, da mesma forma que a 

manutenção da atividade do empresário. Dessa forma, faz-se relevante estudar se 

os atuais mecanismos legais reguladores dos exercentes de atividades 

econômicas estão em conformidade com o princípio da igualdade. É nesse 

contexto que o projeto pretende propor uma solução para o caso dos devedores 

não empresários, buscando gerar uma pesquisa original a partir do tema 

escolhido.   

A dicotomia do sistema de insolvência deve ser estudada a partir da 

jurisprudência. Não basta o estudo legislativo e doutrinário sobre a temática, mas 

saber como essa dicotomia está sendo aplicada na prática jurídica é essencial 

para saber se o direito concursal atende aos preceitos constitucionais.  

O trabalho justifica-se, também, por pontos de ordem pessoal, social e 

científica. Quanto ao pessoal, está estritamente relacionado à atuação profissional 

da autora com o Direito Empresarial e com o direito civil, principalmente, no direito 

obrigacional.  No que tange às questões sociais, a busca pela reinserção do 

devedor não empresário no mercado é relevante para a sociedade como um todo, 

pois estimula a economia, promove empregos e garante uma maior segurança 

jurídica.  

Dessa forma, a presente pesquisa se propõe a buscar uma solução para 

diminuir o número de devedores insolventes que exercem atividade econômica e 

buscar uma alternativa viável para a reinserção deles ao mercado. Por fim, na 

perspectiva científica, justifica-se pelo fato de que, atualmente, há poucos estudos 
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aprofundados sobre o tema e os que existem não buscam trazer uma solução para 

o problema, como é o intuito desta pesquisa.  

Para alcançar os objetivos propostos pelo presente projeto, faz-se uma 

pesquisa bibliográfica, por meio da análise de livros, artigos, dissertações, teses, 

etc., focados, principalmente, no Direito Empresarial, no Direito Processual Civil, no 

Direito Constitucional e no Direito Civil Constitucional, de origem nacional ou 

estrangeira. Dessa forma, viabiliza-se ao pesquisador um exame comparativo de 

vários posicionamentos dogmáticos e teóricos sobre um mesmo problema. 

Proporciona-se, assim, uma resposta mais coerente e fundamentada aos 

questionamentos apresentados no projeto.  

Além disso, serão utilizadas fontes documentais, como anais de 

jurisprudência de 2002 a 2021, leis, projetos de lei, resoluções, entre outros. A 

jurisprudência é utilizada como meio de entender a perspectiva prática da matéria 

abordada na presente tese. A jurisprudência analisada é de todos os Tribunais de 

Justiça do Brasil e do Superior Tribunal de Justiça no período de 2005 a 2021. 

Quanto à abordagem, este trabalho direciona suas investigações para o 

método qualitativo-quantitativo. Diante disso, é feita uma pesquisa qualitativa, 

com objetivo de analisar e compreender os institutos legais previstos a todos os 

tipos de devedor insolvente, e quantitativa, visto que é realizada uma análise 

jurisprudencial que objetiva quantificar dados sobre os devedores não comerciais.  

Quanto à natureza, este estudo é teórico e empírico. Em relação à natureza, 

é uma pesquisa teórica, visto que almeja resolver questões de ordem teórica, que 

sejam capazes de gerar conhecimentos úteis, mas, principalmente, será empírica, 

pois serão utilizados dados, além disso, o trabalho propõe uma solução de ordem 

prática.  

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é exploratória e explicativa. No que 

tange aos seus objetivos, este trabalho é desenvolvido sob um viés exploratório, 

com o fito de tornar a problemática mais explícita. Também é uma pesquisa 

explicativa, visto que tem como meta explanar os atuais institutos que regem os 

devedores insolventes, bem como identificar os fatores que contribuíram para o 

atual modelo. 
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Por fim, apresentam-se as hipóteses da pesquisa. Espera-se encontrar na 

jurisprudência um cenário dividido entre a aplicação da LRE aos não empresários. 

Assim, imagina-se que uma parte dos tribunais brasileiros estão decidindo de 

forma mais vanguardista e a outra parte de forma mais conservadora.  

Acredita-se que o procedimento regulado no Código de Processo Civil aos 

devedores não confere direitos semelhantes aos instituídos na Lei n° 11.101/2005 

que regula a insolvência empresarial. Dessa forma, a dualidade do sistema de 

insolvência não estaria de acordo com o princípio da igualdade pactuado 

constitucionalmente. 

Tem-se, também, como hipótese que seja possível a aplicação da LRE aos 

não empresários. Como a lei de recuperação de empresas traz tanto meios de 

recuperação do devedor em crise econômica como meios de liquidação de ativos, 

espera-se que seja possível a utilização da Lei n° 11.101/2005 pelos devedores 

exercentes de atividades econômicas excluídos do conceito de empresário. 



 

 



 

1. CONCEITO DE EMPRESÁRIO NO BRASIL 

 

O capítulo tem como objetivo analisar a construção do conceito de 

empresário pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência brasileira como 

base para aplicação das normas especiais de Direito Comercial. O âmbito de 

aplicação das normas de Direito Comercial não é fácil de ser delimitado. 

Atualmente, tem-se, como regra geral, o artigo 966 do Código Civil brasileiro 

(CC/2002)1, promulgado em 10 de janeiro de 2002, conceituando empresário como 

aquele que exerce profissionalmente atividade econômica para a produção e/ou 

circulação de bens e serviços. 

O artigo 966 do CC/2002 2 , todavia, trouxe exceções a esse conceito. 

Inicialmente, em relação aos profissionais intelectuais, o parágrafo único do artigo 

mencionado dispõe que eles não são considerados empresários. O legislador 

brasileiro entendeu que essa atividade envolve alto grau de pessoalidade e, 

portanto, a forma de organização não seria empresária3.  

Ainda no parágrafo único, admite-se a hipótese de o profissional intelectual 

ser considerado empresário, desde que ele constitua elemento de empresa. Esse 

requisito exigido é de complexa verificação na prática, pois ele estaria presente 

quando a organização daquele(s) profissional(is) for mais relevante do que a sua 

pessoalidade, ou seja, existiria quando a pessoalidade fosse absorvida pela 

organização típica de empresas. Trata-se, assim, de análise subjetiva e 

casuística4.  

Em decorrência dessa subjetividade, torna-se necessária a análise do 

conceito de empresário na doutrina, no ordenamento jurídico e na jurisprudência 

brasileira. Somente por meio desse estudo, é possível entender os liames do 

enquadramento do Direito Comercial 5  na realidade fática daqueles que 

                                                     
1 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: 
seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. PL 634/1975.  
2 Ibid. p. 1-74. 
3 O que pode ser considerado organização empresária será tratado em tópico posterior. 
4 Para as Juntas Comerciais, todavia, a autodeclaração de constituição de elemento de empresa é 
suficiente.  
5 Ressalta-se que, apesar de existir discussão doutrinária sobre a nomenclatura “Direito Comercial” 
e “Direito Empresarial”, o presente trabalho utilizará ambas como sinônimos, visto que a autora 
entende que as controvérsias sobre o tema não interferem na presente pesquisa. 
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desenvolvem atividades econômicas. Para tanto, é importante realizar um estudo 

sobre a evolução do âmbito de aplicação do direito empresarial. 

 

1.1 Evolução histórica do Direito Empresarial 

 

As atividades mercantis existem desde a Idade Antiga. Os Fenícios, por 

exemplo, foram considerados o povo que mais praticou o comércio na 

antiguidade6. Apesar disso, não era possível falar em Direito Comercial, pois, para 

isso, pressupõe-se um conjunto de normas e de princípios próprios para reger a 

atividade do comerciante7.  

Nem, no Período Romano, era possível qualificar um direito como típico da 

atividade mercantil, pois, apesar de terem existido algumas regras de Direito 

Comercial, elas faziam parte do direito comum, ou seja, não existia um regime 

jurídico comercial próprio 8 . Então, apesar de algumas disposições sobre o 

comércio, não foi suficiente para se dizer que existia um Direito Comercial. 

Somente, na Idade Média, começaram a surgir relatos de um ordenamento 

jurídico da matéria mercantil. Nesse período, quem praticava atividades 

comerciais percebeu a necessidade de haver uma regulação que atendesse a seus 

próprios interesses, pois o Direito Canônico, preponderante à época, pregava o 

repúdio ao lucro 9 . Assim, “o direito comercial emergiu da necessidade de 

regramento jurídico mais célere, que atendesse às necessidades dos 

mercadores”10. 

Dessa forma, foi sendo criada nova roupagem para o sistema econômico. 

Houve uma organização da classe burguesa, como assim eram chamados aqueles 

que praticavam comércio, contraposta à feudal, “a cidade se converte em centro 

de consumo, de câmbio e de produção em que predomina o trabalho livre, e a 

                                                     
6 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 1 ed. Campinas: 
Bookseller, 2000, v. 1, p. 63. 
7 MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 40. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 4. 
8 Ascarelli menciona a influência do Direito Romano na criação do Direito Comercial. Para mais 
informações, ver: ASCARELLI, Tullio. Panorama do direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, p 26 
et seq. 
9 RAMOS, André Luís Santa Cruz. Direito Empresarial. São Paulo: Gen, 2019, e-book. 
10 FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do Direito Comercial Brasileiro: da mercancia ao mercado. 
3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 30. 
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atividade econômica nela realizada é feita pela classe dos profissionais: os 

mercadores e os artesões” 11.  

Em vista disso, os comerciantes começaram a se reunir em corporações, 

criando leis específicas sobre o comércio. Possuíam jurisdição privada, que era 

exercida por meio de um juiz, denominado cônsul, que se guiava, no momento do 

seu julgamento, pelos usos e pelos costumes de que os comerciantes se 

utilizavam. Essas normas eram escritas nos Estatutos das cidades e tinham 

caráter internacional, regulando, portanto, as regras comerciais de todos que 

compareciam às feiras.12  

Inicialmente, esses estatutos vinculavam apenas os inscritos nas 

corporações13. Em seguida, regularam as relações entre os associados e os que 

para eles trabalhavam. Depois, enfim, disciplinaram as relações entre todos 

aqueles que praticavam atividades mercantis. Posteriormente, os juízes da 

comuna foram autorizados a aplicar o estatuto das corporações em seus 

julgamentos. Dessa forma, o Direito Comercial nasceu tanto em decorrência do 

poder legislativo que detinha as corporações quanto da atividade julgadora 

destas14.  

Essa foi a primeira fase do Direito Comercial e trouxe algumas 

características próprias desse ramo do direito, como o informalismo, a 

internacionalidade e a influência dos usos e dos costumes no processo de 

elaboração de suas regras. É conhecida como subjetiva, pois apenas seria 

considerado comerciante aquele que estivesse matriculado nas corporações de 

ofício. Assim, “não passava de um direito pessoal, o direito dos negociantes, em 

resumo, um direito de classe”15. 

A fase subjetivista do direito comercial desenvolveu-se por todo o 

mercantilismo16. Com a ascensão do liberalismo, foi necessário pôr fim ao direito 

                                                     
11 BULGARELLI, Waldírio. Direito Comercial. 13. ed. São Paulo: Atlas, 1998, p. 30. 
12 MARTINS, op. cit., 2017, p. 6. 
13 FORGIONI, op. cit., 2016, p. 31. 
14 BULGARELLI, op. cit., 1998, p. 31. 
15 MENDONÇA, op. cit., 1953. v. 1, p. 59. 
16 Ressalta-se que não houve no Brasil essa etapa como ocorreu na Europa. (FORGIONI, op. cit., 
2016, p. 33). 
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subjetivo das corporações de ofício17. Buscou-se, então, abolir todos os privilégios 

de classes existentes. Dessa maneira, não era mais possível aceitar um direito que 

não era estendido a todos. Em 1791, na França, foi editada a Lei Le Chapelier que 

extinguiu, nesse país, qualquer associação profissional. Foi declarada a autonomia 

do comércio e do trabalho18. 

Posteriormente, o Estado francês tomou para si a função de regular o Direito 

Comercial. Criou-se uma comissão com sete membros com a missão de criar o 

código que iria tratar sobre a disciplina comercial. Em decorrência desses 

trabalhos, em 1808, entrou em vigor o Código Comercial Francês que considerava 

comerciante todo aquele que praticasse atos de comércio de maneira habitual19.  

Com isso, adveio a segunda fase do Direito Comercial, a objetiva. O Código 

Francês adotou a “teoria dos atos de comércio”. Aqui, não importa se as pessoas 

que estão exercendo atividades mercantis fazem parte ou não de alguma 

corporação, apenas interessam os atos que essas pessoas realizam. Caso 

pratiquem atos descritos na lei como de comércio de forma habitual, são 

consideradas comerciantes.  

Vários códigos da época inspiraram-se no francês, como o Português, de 

1833, e o Brasileiro, de 1850. Com a mudança do núcleo do Direito Comercial do 

comerciante para os atos de comércio, foi necessário conceituá-los. Esse modelo 

foi abordado, legislativamente, de duas formas: um conceito geral dos atos de 

comércio, em que o magistrado, no caso concreto, deveria aplicá-lo, adotado no 

Código Espanhol; e a enumeração desses atos, incorporada no Código Francês20. 

O direito brasileiro adotou a teoria dos atos de comércio no Código 

Comercial promulgado em 25 de junho de 1850. Neste, considerou-se, de acordo 

com o seu artigo 4°, que “ninguém é reputado comerciante para efeito de gozar da 

proteção que esse Código liberaliza em favor de comércio, sem que se tenha 

matriculado em algum dos Tribunais do Comércio do Império, e faça da mercancia 

                                                     
17 Ibid, p. 32. 
18 BULGARELLI, op. cit., 1998, p. 36. 
19 Tradução livre do artigo 1° do Código Comercial Francês de 1808 realizada pela própria autora. 
(FRANÇA. Code de Commerce. 5. ed. Conforme pour le texte a L’edition officielle. Paris: Detroit 
Français, 1808. Disponível em: http://www.koeblergerhard.de/Fontes/CodeDeCommerce1808.pdf. 
Acesso em: 21 mar. 2018). 
20 BULGARELLI, op. cit., 1998, p. 65 et seq. 
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sua profissão habitual”21. Assim, percebe-se que a caracterização do comerciante 

dependia de elementos formais e materiais.  

Quanto ao primeiro, o Decreto n° 737, de 25 de novembro de 1850, trazia 

distinções entre o comerciante regular, ou seja, devidamente inscrito no Tribunal 

do Comércio, daquele irregular, que não cumpria essa formalidade 22 . Essa 

diferenciação se encontrava, principalmente, na prova do exercício da profissão, 

conforme dispõem os artigos 17 e 18 do decreto23. Com o tempo, a matrícula foi 

perdendo seu prestígio e deixou de caracterizar juridicamente o comerciante24. 

O requisito material, qual seja, o conceito de mercancia, por sua vez, não 

veio codificado, mas também veio no Decreto n° 737/185025, especificadamente, 

no seu artigo 19, que dispôs: 

 

Considera-se mercancia: §1º A compra e venda ou troca de effeitos moveis ou 

semoventes para os vender por grosso ou a retalho, na mesma especie ou 

manufacturados, ou para alugar o seu uso. §2º As operações de cambio, 

banco e corretagem. § 3° As emprezas de fabricas; de com missões ; de 

depositos ; de expedição, consignação e transporte de mercadorias; de 

espectaculos publicos. (Vide Decreto nº 1.102, de 1903) §4.° Os seguros, 

fretamentos, risco, e quaesquer contratos relativos ao cornmercio maritimo. 

§5. ° A armação e expediç1to de navios.  

 

Nota-se,  portanto,  a  aproximação  com  a  teoria  dos  atos  de   comércio. 

                                                     
21 BRASIL. Lei n° 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial do Império do Brasileiro. Coleção 
de Leis do Império do Brasil – 1850, v. 1, p. 57, Rio de Janeiro: Secretaria d'Estado dos Negocios da 
Justiça, 1850. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0556-1850.htm. Acesso 
em: 21 mar. 2019. 
22 FIGUEIREDO, Ivanildo. Teoria crítica da empresa. São Paulo: IASP, 2018, p. 209. 
23  Art. 17. Suscitando-se questão no Juizo Commercial sobre a profissão habitual do 
commerciante matriculado (art. 4º Código), será a contestação decidida á vista de attestados do 
Tribunal do Commercio sob informação da Praça, e contra esse attestado é inadmisivel qualquer 
prova ou contestação. Art. 18. Contestando-se a qualidade do commerciante não matriculado, será 
a contestação decidida conforme as regras geraes de prova. (BRASIL. Decreto n° 737, de 25 de 
novembro de 1850. Determina a ordem do Juízo no Processo Commercial. Rio de Janeiro: 
Secretaria d'Estado dos Negocios da Justiça, 1850. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/DIM0737.htm. Acesso em: 21 mar. 
2019). 
24  MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Freitas de Bastos, 1953. v. 2, p. 23. 
25 BRASIL, op. cit., 1850.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/DPL/DPL1102.htm#art36
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Adotou-se um sistema misto, ou seja, no qual existiam normas objetivas, ao 

enumerar os atos de mercancia, e subjetivas ao exigir a matrícula dos 

comerciantes. Os atos de comércio têm como conceito puramente de direito 

positivo. É considerado como tal aquele que a lei dispõe que é, possuindo, portanto, 

um conteúdo variável em cada ordenamento.26 De acordo com Fran Martins27: 

 

Para alguns, como Thaller e Percerou, o que distingue os atos de comércio dos 

demais é a circulação, isto é, o fato de o ato de comércio servir para que 

circulem as mercadorias, sendo o comerciante o intermediário entre o 

produtor e o consumidor que pratica esse ato. Tal critério sofre oposição 

quando se verifica que há atos de intermediação para a circulação de bens que 

não são comerciais. [...] Outros consideram característico do ato comercial 

o intuito de lucro, ou seja, o intento especulativo. A mesma objeção pode ser 

oposta a essa teoria, pois são inúmeros os atos especulativos que não têm 

caráter comercial. Por último, alguns consideram comerciais os atos 

praticados profissionalmente. Mas a profissionalidade não é privilégio da 

atividade comercial, e ainda há algum tempo o jurista francês Michel Despax, 

analisando o assunto, mostrou que a profissionalidade, mesmo com o intuito 

de lucro, pode ser e é feita por pessoas não comerciantes.  

 

Percebe-se, portanto, que não havia um critério exato para se delimitar o 

que seriam esses atos. Ademais, com o desenvolvimento do capitalismo, passou-

se a ter um perfil completamente diferente dos negócios comerciais que não eram 

previstos como ato de comércio na lei. “As teorias construídas por muitos 

comercialistas para a determinação científica das características dos atos de 

comércio, se engenhosas algumas, são, na grande maioria, deficientes e 

inexatas”28.  

Por isso, essa teoria tornou-se insuficiente para delimitar o campo de 

aplicação do Direito Comercial, “a noção de ato de comércio constitui um problema 

insolúvel para a doutrina, um martírio para o legislador, um enigma para a 

                                                     
26 SZTAJN, Rachel. Teoria Jurídica da Empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 66. 
27 MARTINS, op. cit., 2017, p. 61. 
28 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado do Direito Comercial Brasileiro. 3. ed. São Paulo: 
Freitas Bastos, 1937, v. 1, p. 432. 
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jurisprudência”29. Essa dificuldade de conceituar os atos comerciais trouxe, como 

consequência, maior aprofundamento da matéria. Dessa forma, surgiram novas 

concepções para superar tal conceito30.  

Com a Revolução Industrial, houve uma profunda modificação do cenário 

econômico. “O espírito comercial expandiu-se a todos os setores da economia em 

um movimento de progressiva mercantilização de todas as classes sociais”31. 

Atividades que antes não costumavam ser consideradas comerciais, como a 

agricultura, começaram a exigir aplicação dos institutos empresariais.32 

Dessa forma, foi necessária a criação de uma nova teoria que conseguisse 

abarcar todas as atividades antes não consideradas atos de comércio. Era preciso 

que o âmbito de aplicação do Direito Comercial se estendesse para praticamente 

todas as atividades econômicas, pois não poderia ficar vinculado apenas a 

atividades de intermediação e à mercê de o legislador definir outras atividades 

como tal.  

Foi nesse contexto que a teoria dos atos de comércio, depois de ter 

inspirado vários códigos oitocentistas, inclusive o brasileiro, ficou superada com 

o advento da “teoria da empresa” positivada no Código Civil italiano em 1942. A 

expressão “empresa”, todavia, não era nova. Já tinha aparecido no Código 

Comercial Francês, como se pode ver nos arts. L-110-1, 4° a 6°33. Essa expressão 

também foi utilizada no direito brasileiro no Decreto n° 737, por exemplo, no art. 

19, §3°34.  

Foi na Itália, porém, que o conceito de empresa ganhou contornos mais 

significativos. Nessa época, unificou-se formalmente o direito privado, 

                                                     
29 BARRETO FILHO, Oscar. A Dignidade do Direito Mercantil. In: Revista da Faculdade de Direito. 
Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 68, n. 2, p. 415-434, 1973, Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66682. Acesso em: 26 abr. 2021, p. 423. 
30 BULGARELLI, op. cit., 1998, p. 66. 
31 CAVALLI, Cássio. Empresa, Direito e Economia. Rio de Janeiro: Forense, 2013, e-book. 
32 Ibid, e-book. 
33 Art. L-1101- 4° Toute entreprise de location de meubles; 5° Toute entreprise de manufactures, de 
commission, de transport par terre ou par eau; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux 
d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics; (FRANÇA, op. cit., 1808. 
Disponível em: http://www.koeblergerhard.de/Fontes/CodeDeCommerce1808.pdf. Acesso em: 21 
mar. 2018). 
34 Art. 19. Considera-se mercancia: § 3° As emprezas de fabricas; de com missões; de depositos; 
de expedição, consignação e transporte de mercadorias; de espectaculos publicos. (BRASIL, op. 
cit., 1850). 
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consagrando a teoria da empresa como critério delimitador do regime jurídico 

comercial. A partir de então, tem-se a terceira fase do Direito Comercial, a 

chamada fase subjetiva moderna. Nela, o direito passou a ser o direito da empresa 

e englobou um número muito maior de relações jurídicas.  

Essa transformação não ocorreu na Itália por acaso. “A noção de empresa 

que acaba positivada no Codice Civile brota em contexto fascista, sendo 

concebida como um dos principais instrumentos do intervencionismo estatal.”35. 

O governo italiano, entendendo a empresa como um instrumento capaz de gerar 

riquezas, utilizou-a como um meio de gerir a economia nacional. E, assim, essa 

teoria foi, paulatinamente, adotada por outros países no mundo. 

A teoria da empresa descreve a forma de se exercer a atividade econômica, 

qual seja: a empresarial. Abandona-se a qualificação de atos como civis ou 

comerciais, para utilizar-se de uma sequência de atos que servem para um 

objetivo comum. O centro do Direito Comercial foi modificado dos atos de 

comércio para a empresa, que é considerada a “organização jurídica permanente, 

instituição jurídica, em torno da qual girarão os negócios jurídicos do atual Direito 

Comercial.”36 

O Código Civil italiano definiu empresário, no seu artigo 2.082, como sendo 

quem exerce profissionalmente atividade econômica como o fim de produção ou 

troca de bens e ou serviços37. Dessa forma, o conceito italiano não se restringiu à 

atividade de circulação, mas comportou a indústria em todos os seus aspectos e 

ainda os serviços38.  

No Brasil, Paula Forgioni entende ser Sylvio Marcondes o percursor da teoria 

da empresa na sua tese nomeada como “Limitação da responsabilidade de 

comerciante individual” em 1956 39 . Gradativamente, outros doutrinadores e a 

                                                     
35 FORGIONI, op. cit., 2016, p. 44. 
36  SOUZA, Ruy de. O direito das empresas: atualização do direito comercial. Belo Horizonte: 
Bernardo Alvares, 1959, p. 209.  
37 Tradução livre da autora do art. 2.082 do Código Civil Italiano. Original: art. 2082 Imprenditore: E' 
imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine 
della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195). ITALIA. Il Codice Civile Italiano. 
16 marzo 1942, n. 262. Disponível em: 
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_dICTUM/codciv/Lib5.htm. Acesso em: 9 maio 2019. 
38 WALD, Arnoldo. O Empresário, a empresa e o Código Civil. In: Carta Mensal. Rio de Janeiro, v. 49, 
n. 585, p. 3-24, dez. 2003. 
39 FORGIONI, op. cit., 2016, p. 44. 
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jurisprudência foram aderindo ao conceito de empresa no panorama jurídico 

brasileiro. Ela foi considerada o resultado da organização dos fatores de produção 

pelo empresário.  

No ordenamento jurídico, a teoria da empresa foi adotada pelo Código Civil 

brasileiro de 2002. Dessa forma, é necessário analisar como esse código a 

abordou. Primeiramente, ele não dispôs sobre o conceito de empresa, apenas 

conceituou empresário e, por meio deste, consegue-se entender o significado de 

empresa. Assim, no próximo tópico, estuda-se o conceito de empresário disposto 

nesse dispositivo legal.  

 

1.1.1 Definição no Código Civil de 2002 

 

Com a vigência do CC/200240, revogou-se parcialmente o Código Comercial 

de 185041. Com isso, houve uma unificação formal das obrigações42 e a clara 

adoção da teoria da empresa nesse código. A partir disso, o Direito Mercantil 

deixou de definir os atos de comércio e passou a normatizar a atividade que o 

empresário desenvolve e, “sob a perspectiva mais abrangente da empresa, 

focaliza-se no empresário”43.  

O Direito Comercial tornou-se o Direito Empresarial44. Passa-se, no Brasil, 

para a fase subjetiva moderna, visto que coloca a empresa como o centro desse 

ramo especializado do ordenamento jurídico. Assim, “a finalidade normativa antes 

desempenhada  pelo  mercador  e  pelo  ato  de  comércio  agora  é   exercida  pela 

                                                     
40 BRASIL, op. cit., 2002.  
41 Apenas ficando vigente a parte sobre o comércio marítimo. 
42  Ressalta-se que essa unificação foi apenas formal. O Direito Civil e o Direito Empresarial 
continuam sendo ramos distintos no ordenamento jurídico. Apesar de semelhanças materiais e de 
estarem inseridos no mesmo código, o Direito Empresarial possui regras e princípios próprios que 
lhe garantem autonomia perante o Direito Civil. 
43 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Fundamentos de Direito Comercial. 5. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004, 
p. 21. 
44 Na prática, a nomenclatura não traz diferenças. No plano teórico, por sua vez, entende-se como 
Direito Comercial o ramo que estuda normas específicas sobre o direito comercial, como societário. 
Já o Direito Empresarial, aprofunda vários ramos do direito afins à empresa, como tributário, 
ambiental, consumidor. Para saber mais, ver: MENDES, Renat Nureyev; REIS, Jair Teixeira dos; 
MENDES, Yury Vieira T. de Lélis; VILELA, Antonio Augusto. Direito Comercial ou Direito Empresarial? 
Uma análise da adequabilidade dos designativos à luz da evolução histórica dos do ius 
mercatorum. In: Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 73-
124, dez. 2015. 
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empresa.”.45   

Na mesma linha do código italiano, o direito brasileiro definiu o sujeito por 

meio da atividade46. No caput do art. 966 do CC/2002 dispõe-se que, como regra 

geral, “considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”47. 

Desse conceito, podem-se extrair, principalmente, quatro elementos 

caracterizadores do empresário: o profissionalismo, a economicidade, a 

organização e a produção/circulação de bens e/ou serviços.  

É importante explicar cada uma dessas características retiradas desse 

conceito para melhor compreender o conceito de empresário. O estudo isolado de 

cada requisito permite maior compreensão do instituto, visto que a análise geral 

do artigo 966 do CC/200248 não permite entender a complexidade e abrangência 

existente na disposição.  

A primeira característica deve ser analisada sob duas formas: a 

habitualidade e a profissionalidade. No que tange à habitualidade, a atividade não 

se constitui com atos praticados de maneira isolada ou acidental, é necessário que 

eles estejam minimante interligados e repetidos49. Quanto à profissionalidade, 

traz-se que a pessoa que desenvolve as atividades deve conhecer todas as 

informações sobre o seu produto ou serviço e repassá-las aos seus 

consumidores.  

A segunda, por sua vez, dispõe que exista o intuito lucrativo. O escopo de 

lucro é “tanto o ganho quanto a redução de despesas ou qualquer outra vantagem 

de natureza patrimonial, portanto qualquer utilidade econômica” 50 . Assim, “a 

                                                     
45 CAVALLI, op. cit., 2013, e-book. 
46  Vale a pena citar o conceito de empresário pelo italiano Francesco Ferrara Júnior, nessas 
palavras: “il concetto di imprenditore è unitario, in quanto prescinde sia dalle dimensioni 
dell`impresa (anche il piccolo imprenditore è imprenditore), sia dalla specie dell’atività produttiva, 
sia infine dalla natura del sogetto, che può essere una persona fisicia od una persona giuridica, e 
tanto una persona giuridica privata quanto una persona giurdicia pubblica. FERRARA JÚNIOR, 
Francesco. Gli Imprenditori e Le Società. 12. ed. Milano: Giuffrè editore, 2001, p. 45. 
47 BRASIL, op. cit., 2002.  
48 Ibid. 
49  FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Mercantil Brasileiro: o comerciante. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1948, p. 44. 
50 SZTAJN, op. cit., 2010, p. 87. 
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atividade desenvolvida pelo empresário deve ter caráter econômico” 51 . E, por 

consequência, diz-se econômico quando possui função produtiva e reprodutiva, 

“ao agregar produtos, bens e serviços, necessários ao ciclo desenvolvimentista, de 

sustentabilidade ou para responder às demandas de consumo da população”52. 

Ademais, a atividade deve ser desenvolvida de forma organizada e, para que 

ela seja caracterizada como tal, deverá organizar capital, insumo e tecnologia5354. 

Ora, o empresário é o responsável pela maneira como irá dispor dos bens da 

atividade, ou seja, como articulará o dinheiro, os recursos humanos e os materiais 

necessários para o desenvolvimento dela.  

Assim, a “organização integra o próprio conceito de empresário, porque 

somente pode existir empresa como atividade organizada se os fatores de 

produção forem dispostos de modo lógico, funcional, com cada elemento, material 

ou imaterial, cumprindo seu papel estruturante” 55 . A organização é, portanto, 

elemento central do conceito de empresário. 

Por fim, quanto à produção e à circulação de bens e/ou serviços, a atividade 

deve ser voltada para o mercado, seja na fabricação do produto, seja na prestação 

do serviço, seja como intermediadora na circulação destes. Assim, será 

empresário tanto aquele que produz algo quanto o que revende bens, quanto quem 

                                                     
51 CASTRO, Bruno Oliveira. A Recuperação Judicial do produtor rural e o agronegócio como garantia 
da ordem econômica. In: WAISBERG, Ivo; RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende (Org). Temas de 
Direito da Insolvência - Estudos em homenagem ao Professor Manoel Justino Bezerra Filho. São 
Paulo: IAPS, 2017, p. 66. 
52 FIGUEIREDO, op. cit., 2018, p. 231. 
53 Ressalta-se que Francesco Ferrara Júnior, jurista italiano, entende que a organização é: “l`attività 
economica dev`essere organizata. L`attività per lo più è organizzata, quando il soggetto si vale 
dell`opera altrui per esercitarla, o meglio quando l`attività risulta svolta da un complesso di persone 
ordinato dall`imprenditore (che ne è il vertice) come un organismo (organizzato), per modo che 
ciascuna abbia proprie funzioni e l`attività dell`impresa risulti dal simultaneo ed armonico 
svolgimento di tutte queste funzioni, che si integrano a vicenda. (FERRARA JÚNIOR, op. cit., 2001, 
p. 33). 
54 No mesmo sentido, o professor Fábio Ulhoa Coelho considera ainda que para que uma atividade 
seja considerada organizada deverá articular, além do capital/insumo/tecnologia, a mão de obra. 
Dessa maneira, para ele não pode ser considerado empresário aquele que não possui empregados. 
(COELHO, Fábio Ulhoa. Comentário à Lei de Falências e de Recuperação Judicial. 11. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 51-52.). Apesar de relevante o posicionamento do autor, nesse 
trabalho não se concorda com esse posicionamento. A autora entende que a ausência de mão-de-
obra não seria suficiente para descaracterizar alguém como empresário, nesse sentido, ver: 
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial: volume único. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: Método, 2020, e-book. 
55 FIGUEIREDO, op. cit., 2018, p. 233. 
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intermedeia a prestação do trabalho de outrem, quanto quem presta algum serviço, 

desde que preenchidos todos os requisitos anteriores.  

Essas quatro principais características devem estar presentes de forma 

cumulativa para que alguém seja caracterizado como empresário na forma da lei. 

Na ausência de algum requisito, não se poderá considerar aquela pessoa, seja 

natural, seja jurídica, como empresário. 

Para além, o artigo 967 do CC/2002 exige que o empresário se inscreva na 

Junta Comercial do estado onde irá desenvolver a empresa antes do início da sua 

atividade. 56  Esse registro, todavia, conforme pensamento majoritário da 

doutrina 57 , tem caráter declaratório e não constitutivo, apenas serve como 

regularizador da atividade58. Assim, as leis comerciais são aplicadas, mesmo sem 

a devida inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis.  

Ora, se empresário, pela redação do artigo 966 do CC/2002, é aquele que 

organiza os fatores de produção da empresa e o artigo nada dispõe sobre o 

registro, conclui-se que este não possui caráter constitutivo59. Ademais, caso o 

legislador desejasse que o registro fosse caracterizador para todos os 

empresários, não teria disposto, no artigo 971 do CC/2002 60 , a exceção ao 

empresário rural. Na leitura desse dispositivo, entende-se que o registro apenas é 

constitutivo para o empresário rural 61 . Nesse caso, se o agrário desejar ser 

considerado como empresário, deverá fazer a sua inscrição na Junta Comercial.  

Em sentido contrário, Figueiredo diz ser necessário cumular dois pontos 

para ser empresário: o formal, com a inscrição na Junta Comercial, e o material, 

                                                     
56 BRASIL, op. cit., 2002. 
57 Nesse sentido, tem-se o enunciado 198 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 
Federal que assim dispõe: “A inscrição do empresário na Junta Comercial não é requisito para a 
sua caracterização, admitindo-se o exercício da empresa sem tal providência. O empresário 
irregular reúne os requisitos do art. 966, sujeitando-se às normas do Código Civil e da legislação 
comercial, salvo naquilo em que forem incompatíveis com a sua condição ou diante de expressa 
disposição em contrário”. (FEDERAL, Conselho da Justiça. Enunciado 198. III Jornada de Direito 
Civil. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/382. Acesso em: 9 jul. 2019). 
58 Ver: CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa: à luz do novo Código Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 13. RAMOS, op. cit., 2020, e-book. 
59 BRASIL, op. cit., 2002. 
60  Art. 971 do Código Civil de 2002: O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal 
profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer 
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de 
inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro. (Ibid) 
61 CASTRO, op. cit., 2017, p. 73. 

https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/382
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com a obediência dos requisitos do art. 966 do CC/2002, ou seja, apenas existiria 

o empresário regular62. Ele entende que a ausência de registro impossibilita, por 

exemplo, o empresário de se utilizar da recuperação judicial ou extrajudicial 

prevista na Lei n° 11.101/05, visto ser “direito emergente da situação de 

regularidade formal”63. Assim, ele afirma e reforça “a importância do registro da 

empresa, cujo efeito extrapola o caráter meramente declaratório, como assim 

continua preferindo a doutrina dominante”64. 

Discordando da posição apresentada, se o registro fosse essencial para 

caracterizar o exercente da atividade econômica como empresário, estar-se-ia 

impossibilitando a aplicação das leis empresariais para quem de fato exerce 

atividades mercantis. Ora, a falta do cumprimento de requisito formal deve afastar 

a aplicação da norma especial? Se assim for, não seria um retrocesso ao tempo 

das corporações de ofício?  

Quanto ao argumento apresentado de o empresário irregular não poder 

pedir Recuperação Judicial, não é suficiente para demonstrar que o registro possui 

caráter constitutivo. É vedado ao empresário não registrado utilizar-se desse 

instituto por literalidade da lei. O que define alguém como empresário não é o seu 

registro, mas se desenvolve “objeto econômico e se dedica à intermediação ou à 

prestação de serviços com caráter profissional, a sociedade é considerada 

comercial e, como tal, está sujeita às leis mercantis”65. 

Ademais, é possível analogia à fase objetiva do Direito Comercial. Nessa 

fase, várias atividades eram mercantis à época, porém, por não estarem previstas 

pelo legislador como tal, não incidia sobre elas a legislação específica. Retirava-

se a qualidade de comerciante de quem realmente o era pelo não preenchimento 

de condição meramente formal. O mesmo, portanto, aconteceria caso se 

considerasse o registro como ato constitutivo. 

Questiona-se, porém, se houve, de fato, modificação do conceito de 

empresário com o Código Civil de 2002. Veja-se, o Código Comercial de 1850 

                                                     
62 FIGUEIREDO, op. cit., 2018, p. 237. 
63 Ibid, p. 239. 
64 Ibid, p. 240. 
65 MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 71. 
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dispunha no seu art. 4° que “ninguém é reputado comerciante para efeito de gozar 

da proteção que este Código liberaliza em favor do comércio, sem que se tenha 

matriculado em algum dos Tribunais do Comércio do Império, e faça da mercancia 

profissão habitual (artigo nº 9)”66. Com o tempo, a exigência do registro não era 

mais requisito para considerar alguém comerciante ou não, tornou-se apenas 

declaratório. 

Para a professora Rachel Sztajn, “se o legislador de 2002 pretendia 

distinguir comerciante de empresário talvez devesse ter avançado em matéria de 

organizações”67. Ora, se o registro, tanto no Código Comercial de 1850 quanto no 

Código Civil de 2002, é apenas declaratório, nesse aspecto, não trouxe 

modificações. Quanto à teoria da empresa, esta aumentou o campo de aplicação 

do Direito Comercial trazendo vantagens, visto que a teoria dos atos de comércio 

não era mais suficiente para delimitar as atividades mercantis. A diferenciação, 

porém, não é significativa para tornar o comerciante e o empresário conceitos 

suficientemente distintos entre si. 

Arnoldo Wald, por outro lado, entende que “não há dúvida de que, no 

particular, houve não só uma mudança na terminologia, mas uma substancial 

modernização das regras legais aplicadas às empresas e ao empresariado”68. No 

mesmo sentido, manifesta-se Figueiredo dizendo que o comerciante poderia ser 

tanto o regular, que possui registro, quanto o irregular, aquele que tem ausência de 

inscrição69. O mesmo, porém, não acontece com o empresário, pois, para o autor, 

somente seria empresário aquele que possuísse registro.   

O autor esqueceu-se, todavia, das sociedades em comum. Essas 

sociedades se submetem à aplicação das leis comerciais e, inclusive, podem 

falir. 70  O que não podem é pedir a falência do seu devedor como forma de 

penalidade legal por ser irregular, porém a sua falência poderá ser decretada por 

terceiros ou por pedido de autofalência. Assim, a própria lei considera empresário 

quem não se registrou na Junta Comercial. 

                                                     
66 BRASIL, op. cit., 1850. 
67 SZTAJN, op. cit., 2010, p. 82. 
68 WALD, op. cit., 2003, p. 21. 
69 FIGUEIREDO, op. cit., 2018. 
70 Ibid. 
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Para além dessa discussão do registro, o conceito de empresário não se 

restringe ao caput do artigo 966 do CC/2002. Esse dispositivo traz em seu bojo 

exceção informando que os profissionais intelectuais, mesmo que tenham 

preenchido todos os requisitos exigidos, não poderão ser considerados 

empresários. Estudam-se, portanto, no tópico subsequente, as peculiaridades dos 

exercentes dessas profissões. 

 

1.1.2 Os profissionais intelectuais 

 

O Código Civil trouxe uma exceção ao conceito de empresário no parágrafo 

único do artigo 966, informando que “não se considera empresário quem exerce 

profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o 

concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão 

constituir elemento de empresa”71. Percebe-se, portanto, que esses profissionais, 

mesmo que preencham as características do caput, não serão considerados 

empresários.  

Os profissionais intelectuais, que decidam constituir-se por meio de uma 

sociedade simples, devem fazer sua inscrição no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas e não nas Juntas Comerciais. “Há de se criticar não ter o Código Civil 

reservado único tipo de registro para as sociedades simples e empresárias, visto 

que não é pelo tipo de registro que se deve fazer uma distinção entre as espécies. 

A duplicidade de registros só contribui para gerar incertezas quanto às sociedades 

já existentes”72. 

Dessa maneira, como ocorre um enquadramento de uma sociedade em 

simples ou empresária, ou seja, quando uma sociedade deve fazer o seu registro 

na Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas? A doutrina divide 

seu posicionamento “se a natureza simples ou empresária da sociedade ocorre 

em função do (i) modo de a sociedade exercer a  sua  atividade  econômica;  ou (ii) 

                                                     
71 BRASIL, op. cit., 2002. 
72 CAMPINHO, op. cit., 2006, p. 47. 
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nível de organização; ou, ainda, (iii) objeto”73. 

Quanto ao modo de exercer a atividade econômica, “a distinção entre 

sociedade empresária e sociedade simples não se baseia nem no Direito 

Comparado, nem na dicotomia entre atos de comércio e atos civis, nem no objeto 

social, nem na finalidade lucrativa, mas no modo de a sociedade exercer a 

atividade econômica para a qual foi constituída”74. Esse modo seria analisado pela 

perspectiva “se a sociedade se organiza profissionalmente como uma unidade 

econômica de produção ou circulação de bens ou de serviços, é empresária; se 

não, é sociedade simples”75. 

No segundo caso, quanto ao nível de organização, entende-se as 

sociedades que possuem organização são empresárias, caso não possuam, são 

simples. A presença ou não de organização seria o diferencial entre sociedades 

empresárias e simples76. Dessa forma, o critério de exclusão pode ser adotado, 

qual seja: as atividades econômicas organizadas são empresárias e simples as 

demais77. 

Por fim, as sociedades simples e as empresárias podem ser distintas entre 

si em decorrência do objeto, “a distinção em função do objeto reside no tipo, na 

modalidade da atividade econômica desenvolvida pela pessoa jurídica” 78 . Ora, 

como toda sociedade desenvolve atividade econômica e divide os resultados, “a 

atividade econômica é um gênero que comporta várias espécies, diversas 

ramificações,  as  quais,  estas  sim  são  a  fonte  de   diferenciação  do objeto das 

sociedades empresária e simples”79.  

Assim, “simples serão as sociedades que adotarem forma de cooperativa 

ou que exercerem objeto atinente à atividade própria de empresário rural ou 

                                                     
73 PINTO, Mariana Gonçalves Robertson; ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A regulação 
registral das sociedades simples e empresárias em caso de exercício de atividade dissonante com 
seu regime jurídico: efeitos na falência, na recuperação judicial e na insolvência. In: Revista de 
Direitos Fundamentais nas Relações do Trabalho, Sociais e Empresariais. Maranhão, v. 3, n. 2, p. 
108-130, jul/dez, 2017, p. 113. 
74 LOBO, Jorge Joaquim. Sociedades limitadas. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 1, p.13. 
75 Ibid, p.19. 
76 NEGRÃO, Ricardo. Curso de Direito Comercial e de Empresa: Teoria Geral da Empresa e Direito 
Societário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, e-book, v. 1. 
77 BORBA, José Edwado Tavares. Direito Societário.17. ed. São Paulo: Atlas, 2019, e-book. 
78 CAMPINHO, op. cit., 2006, p. 35. 
79 Ibid, p. 35. 
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executarem atividades definidas por lei como não empresariais, como as 

localizadas no parágrafo único do artigo 966 do novo Código”80. Dessa forma, as 

sociedades que desenvolvem atividades intelectuais serão consideradas simples. 

Ademais, questiona-se qual a intenção do legislador em não permitir que 

determinados profissionais sejam conceituados empresários? 81  Na leitura do 

parágrafo único do art. 966 do CC/2002, também surgem outras perguntas: o que 

seria o elemento de empresa? Por que esse elemento seria capaz de tornar o 

profissional intelectual, antes excepcionado do conceito de empresário, apto a ser 

considerado como tal? 

Não existe, no ordenamento jurídico, critérios para conceituar e identificar o 

“elemento de empresa”. Assim, também faltam requisitos para afirmar quando 

uma sociedade de profissionais intelectuais constitui esse elemento e passa a 

estar apta a realizar o registro na Junta Comercial82. “Nota-se que o legislador, 

embora tenha dogmaticamente adotado a teoria da empresa, deixou em aberto a 

organização da atividade econômica na caracterização de empresário e, por 

extensão, na de sociedade empresária.”83. 

Sylvio Marcondes defende que essa exclusão existe pela maneira como os 

profissionais intelectuais se organizam. Entende que a organização dos fatores de 

produção desses profissionais é acidental, ou seja, não faz parte do processo de 

                                                     
80 Ibid, p. 36. 
81 Para o Direito italiano, “il fatto che i professionistri intellettuali e gli artisti non assumano, in 
quanto tali, la qualità di imprenditori non può essere spiegato, come talora si è ritenuto, con la 
considerazione che le opera e i servizi intellettuali non sono <<beni>> o <<servizi>> in sonso 
tecnico-giuridico, ossia nel senso presupposto dall`art.2082. [..] Accolta questa giustificazione, la 
dottrina in esame si è posta nella condizione di non poter spiegrare il fenomeno per il quale 
<<intuitivamente la situazione è diversa rispetto a chi stipendia professionisti intellettuali, scultori 
o inventori e colloca poi sul mercato le loro prestazioni o i risultati delle lore attivittà intellettuali. Se 
l`attribuzione della qualità di imprenditore dipendesse, come questa dottrina fa dipendere, dalla 
intrinseca natura del bene o del servizio offerto al mercato e dovesse, in particolare, essere esclusa 
per chi offra beni o servizi squisitamente intellettuali, non si potrbbe logicamente distinguere fra 
l`ipotesi in cui beni o servizi di tal natura siano offerti dal loro stesso artefice e l`ipotesi in cui essi 
siano offerti da un soggetto diverso dal loro artífice”. (GALGANO, Francesco. Diritto commerciale. 
8. ed. Bologna: Zanichelli editore S.p.A, 2010, p. 6).  
82 De acordo com o artigo 967 do CC/2002, o registro é obrigatório para todos os empresários. 
Assim, a sociedade de profissionais intelectuais, ao constituir o elemento de empresa, torna-se 
empresária e deve fazer o registro na Junta Comercial para cumprir com essa exigência legal. 
Dessa forma, o fato de o legislador não ter conceituado “elemento de empresa” também interfere 
na classificação de uma sociedade como empresária ou simples (BRASIL, op. cit., 2002). 
83 PINTO; ALVES, op. cit., 2017, p. 116. 
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produção do produto/serviço final. Não podendo, portanto, ser considerado 

empresário, visto que falta coordenação dos fatores de produção84.  

Dessa forma, o profissional intelectual não preencheria todos os requisitos 

necessários para ser empresário, pois lhe faltaria a organização da atividade. 

Ocorre que, caso assim fosse, não seria necessário dispor a exceção do parágrafo 

único, pois o profissional intelectual não se enquadraria na disposição do caput.  

Outros doutrinadores85, por sua vez, entendem que o dispositivo exclui do 

conceito de empresário aquelas atividades econômicas não típicas. Nesse 

sentido, os profissionais intelectuais não exerceriam atos tipicamente 

empresariais e, portanto, estariam fora do alcance do artigo 966 do CC/2002.  

Essas explicações, todavia, não são válidas, pois, quando houver a 

constituição do elemento de empresa, o profissional intelectual será considerado 

empresário86. Não existe uma modificação da atividade para uma tipicamente 

empresarial, mas sim a constituição do elemento de empresa.  

Equipara-se esse caso com o exemplo clássico na doutrina: o do médico e 

do hospital. Aquele, de forma isolada, não será considerado empresário. Quando, 

porém, aluga ou compra um imóvel que irá destinar a ser um hospital, contrata 

funcionários e outros profissionais, o médico organiza os fatores de produção e 

passa a ser empresário. Sendo assim, diz-se que ele constituiu o elemento de 

empresa87. Assim, o objeto continuaria sendo a prestação de serviços na medicina 

e/ou saúde no geral. 

O que seria, todavia, esse elemento? Em que momento passa a existir o 

elemento de empresa? Procura-se entender a partir da doutrina italiana, em 

decorrência de o Código Brasileiro ter se inspirado neste país na elaboração das 

normas empresariais. O art. 2.238 do Código Civil Italiano diz, em tradução livre, 

que, se o desenvolvimento dessas profissões for feito de forma organizada, como 

                                                     
84 MARCONDES, Sylvio. Questões de Direito Mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 11. 
85 Nesse sentido, ver: ASCARELLI, Tullio. Iniciação ao estudo do direito mercantil. São Paulo: Minelli, 
2007, p. 200. 
86  Ressalta-se que, mesmo que o advogado constitua elemento de empresa, não pode ser 
considerado empresário. Para além da proibição do Código Civil de 2002, o Estatuto da Ordem dos 
Advogados, no art. 16, proíbe expressamente a sociedade de advogado ser considerada 
empresária.  
87 MARCONDES, op. cit., 1977, p. 11. 
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empresa incidirão sobre esses profissionais as regras empresariais, ademais, se 

eles utilizarem o auxílio de substitutos, aplicam-se as disposições sobre o 

trabalho subordinado88.  

Nota-se, todavia, que, pelo Código Italiano, poderia se considerar 

empresário o profissional intelectual que trabalhasse em conjunto com outra(s) 

pessoa(s). Percebe-se, portanto, uma ruptura entre o direito brasileiro e o italiano, 

visto que, no Brasil, mesmo que o profissional liberal possua auxiliares, não será 

considerado empresário. Na doutrina brasileira, tenta-se classificar o elemento de 

empresa como algo ligado à pessoalidade dos profissionais intelectuais. Quando 

estes se estruturam de determinada maneira que a organização consegue 

absorver a pessoalidade do profissional intelectual, pode-se dizer que ele 

constituiu elemento de empresa89.  

Assim, médicos, engenheiros ou outros profissionais intelectuais, mesmo 

fornecendo prestação de serviços e se organizando para tanto, não serão 

considerados empresários, exceto se os consumidores, ao procurarem esses 

profissionais, procurem-nos pelo conjunto de fatores organizados por eles e não 

apenas em razão da sua pessoa, pois somente assim teriam constituído elemento 

de empresa 90 . Isso, todavia, gera insegurança jurídica, pois a fungibilidade da 

prestação é subjetiva e pode variar a depender da análise que é feita. 

Dessa forma, não se consegue delimitar a abrangência  do  paragrafo  único 

do artigo 966 do CC/200291. O Código não definiu “elemento de empresa”. Assim, 

para se elaborar esse conceito, deve-se utilizar da hermenêutica jurídica, 

conciliando normas, doutrina e jurisprudência para responder a lacuna 

                                                     
88  ITALIA, Codice Civile. R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice Civile. 
Disponível em: http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Codciv.htm. Acesso em: 10 
dez. 2017. 
89 Nesse sentido, ver: SZTAJN, Rachel. Notas sobre o conceito de empresário e empresa no Código 
Civil Brasileiro. In: Pensar Revista de Ciências Jurídicas. Fortaleza. v. 11, p. 192-202, fev. 2006, p. 
201. 
90 BRASIL. Substitutivo do Projeto Lei n° 1.572 de 2011 – Código Comercial. Comissão Especial 
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1572, de 2011, que “institui o Código Comercial”. 
Autor: Deputado Vicente Candido. Relator-Geral: Deputado Paes Landim. Brasília: Câmara dos 
Deputados. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1437525. Acesso em: 
10 dez. 2017. 
91 BRASIL, op. cit., 2002. 
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conceitual92. À época da elaboração do Código Civil de 2002, o deputado Tancredo 

Neves pediu a exclusão da parte final do artigo em questão por entender que a 

disposição geraria insegurança e incerteza quanto ao exercício dos profissionais 

intelectuais93. 

Infelizmente, a emenda não foi aprovada. O cenário previsto pelo deputado 

concretizou-se e, hoje, a subjetividade e pouca precisão do conceito de elemento 

de empresa trazem uma insegurança para os profissionais intelectuais, para o 

ordenamento jurídico e para a sociedade como um todo. Desde a elaboração do 

Código, a doutrina vem estudando a definição desse elemento, porém nenhum 

conceito doutrinário diminuiu a insegurança e subjetividade dele.  

Em outros países, como Portugal, as sociedades de profissionais 

intelectuais, em regra, também não são consideradas comerciais. Estas podem se 

constituir como empresárias e se utilizar das regras disciplinadas no Código das 

Sociedades Comerciais desde que optem por algum tipo societário descrito no 

ordenamento (nome colectivo, de sociedade por quotas, de sociedade anónima, de 

sociedade em comandita simples ou de sociedade em comandita por acções), em 

conformidade com o art.1°, 4, deste código94. Ressalta-se, porém, que não pode 

haver vedação legal impedindo daquele determinado tipo de profissional 

intelectual ser considerado comerciante. 

Na França, por sua vez, de acordo com os artigos 1° e 5° da Lei 90-1258, os 

profissionais liberais podem ser regidos pelo Código Comercial caso adotem 

algum dos tipos societários permitidos, podendo ainda ter sócios que não sejam 

profissionais liberais, desde que estes não possuam a maioria do capital, dos 

votos, nem a administração95. Assim, Portugal e França, quanto à questão dos 

                                                     
92 BULGARELLI, Waldírio. A Teoria Jurídica da Empresa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 
408. 
93 BRASIL. Emenda n° 557 apresentada ao projeto de Lei n° 634 de 1975. Brasília, DF: Câmara dos 
Deputados, 1975. Disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD10ABR1976SUP_A.pdf#page=1. Acesso em: 15 
jul. 2019. 
94 PORTUGAL. Código das Sociedades Comerciais. Código das Sociedades Comerciais de 1986.  
Disponível em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=524&tabela=leis. 
Acesso em: 11 dez. 2017. 
95 FRANÇA, Lei n° 90-1258. oi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. Relative à l'exercice sous forme 
de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le 
titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Disponível 
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profissionais intelectuais, possuem regramentos similares. Caso esse profissional 

deseje ser considerado como empresário, deverá optar por algum tipo societário. 

No Brasil, existem projetos de Lei que visam a alterar o conceito de 

empresário. O Projeto de Lei n° 1.572/11 da Câmara dos Deputados, na sua 

primeira versão, dispôs, em seu art. 9°, que era empresário quem tivesse registro 

na Junta Comercial 96 . Assim, independentemente de ser ou não profissional 

intelectual, ao realizar sua inscrição, o exercente da atividade econômica passaria 

a ser considerado empresário. O critério, portanto, passaria a ser unicamente 

formal. 

Com as alterações e emendas, todavia, na sua última versão, considerou 

empresário tanto a pessoa natural quanto a jurídica que exercesse a empresa de 

forma profissional e como sociedade empresária aquela que adotasse qualquer 

um dos tipos societários previsto no projeto de código comercial97. Exatamente 

como é em Portugal e na França. Esse projeto, contudo, encontra-se arquivado.  

O projeto do Senado n° 487/13, ainda em tramitação, tem dispositivo similar 

em seu artigo 34. Esse dispõe que “considera-se empresário: I – a pessoa natural 

que explora profissionalmente uma empresa; e II – a sociedade que adota 

qualquer um dos tipos societários” 98 . Esse projeto está em tramitação no 

Congresso Nacional. A disposição legal do inciso I assemelha-se ao que existe em 

Portugal e na França. 

 Ocorre que, mesmo na previsão dos projetos mencionados, entende-se que 

o problema da insegurança jurídica não estaria completamente resolvido. 

Questiona-se, nesses casos, se o profissional intelectual somente poderia ser 

                                                     
em: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101. Acesso 
em: 11 dez. 2017. 
96 BRASIL. Projeto de Lei n° 1.572, de 2011. Institui o Código Comercial. Relatoria Deputado Vicente 
Cândido. Brasília, DF: Câmara dos Deputados. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=888462&filename=PL
+1572/2011. Acesso em: 23 jul. 2019. 
97 Ibid. 
98 BRASIL. Projeto de Lei n° 487 de 2013. Parecer do Senado Federal nº 1 de 2018. Da comissão 
temporária para reforma do Código Comercial (ART. 374-RISF), sobre o Projeto de Lei do Senado 
de autoria do Senador Renan Calheiros, que reforma o Código Comercial, e do Projeto de Lei do 
Senado no 223, de 2013, de autoria do Senador Paulo Bauer, que altera a Lei no 8.934, de 18 de 
novembro de 1994, para permitir a delegação de atos praticados pelas juntas comerciais. Brasília, 
DF: Senado. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7894416&ts=1553284744683&disposition=inline. Acesso em: 23 jul. 2019. 
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considerado empresário caso se constituísse por meio de pessoa jurídica. O 

critério formal, ou seja, o registro, seria suficiente para resolver todos os problemas 

da dicotomia entre empresários e não empresários? Se assim for, aquele que 

exerce, na prática, atividade econômica organizada será apenado por não ter 

registro e não poderá utilizar-se da legislação comercial por não cumprir o 

requisito formal? 

Dessa forma, entende-se que a solução apresentada pelos projetos de lei 

também não seria a ideal. O profissional intelectual deve ter a liberdade de exercer 

sozinho atividade organizada em nome próprio, sem constituir pessoa jurídica, e 

poder ser considerado empresário.  

Ora, na verdade, sabe-se que as atividades exercidas por esses 

profissionais são produtoras de riquezas, movimentam a economia, produzem 

utilidades, da mesma forma que as sociedades empresárias. Percebe-se, portanto, 

que não existe, na prática, uma real distinção entre as atividades econômicas 

exercidas pelos profissionais intelectuais e pelos empresários. Inclusive, algumas 

atividades que, pela regra do regime econômico, não seriam consideradas como 

empresárias, podem, caso seus titulares desejem, ser organizadas como 

empresa99. 

Dessa forma, não se consegue vislumbrar o intuito técnico do legislador 

nessa dicotomia, apenas visualiza-se um apego à tradição, visto que tais 

atividades excluídas não eram consideradas comerciais anteriormente por não 

serem fixas nas feiras nem serem necessárias para o desenvolvimento destas. 

Para melhor compreender essa questão, faz-se necessário estudo sobre o 

conceito de empresa. 

 

1.2 Conceito de empresa 

 

A empresa tem significado impreciso e vago. “A compreensão da empresa 

é útil à identificação dos entes cuja organização e interação no mercado integram 

                                                     
99 CAMINHA, Uinie. O Direito da Organização Empresarial no Projeto de Código Comercial: Críticas 
e avanços. In: COELHO, Fábio Ulhoa; LIMA, Tiago Asfor Rocha; NUNES, Marcelo Guedes Nunes 
(coord.). Reflexões sobre o Projeto de Código Comercial. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 443. 
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o objeto de estudo do direito comercial”100. Dessa forma, é importante o estudo da 

atividade organizada no mundo jurídico. 

Com o surgimento da teoria da empresa, muitos juristas italianos 

começaram a estudar sobre a conceituação dessa nova figura legislativa. Ganhou 

destaque o estudo feito por Alberto Asquini que a definiu como sendo um 

fenômeno poliédrico, “o qual tem sob o aspecto jurídico, não um, mas diversos 

perfis em relação aos diversos elementos que o integram”101. Assim, entendeu que 

a empresa poderia ser entendida por quatro perfis: o subjetivo (na figura do 

empresário), o objetivo (como o estabelecimento comercial), o funcional (como 

atividade organizada) e o corporativo (como instituição)102.  

Apesar dos diferentes perfis, a empresa não deve ser confundida com 

outros agentes do direito empresarial. Quando analisada pelo perfil subjetivo, a 

palavra “empresa” é, muitas vezes, utilizada como sinônimo de empresário, porém 

Asquini entende que “é um translado que pode ser evitado ainda que o empresário 

seja pessoa jurídica” 103 . Comerciante é a pessoa (natural ou jurídica) que 

desenvolve a atividade em nome próprio. É o sujeito que organiza e assume os 

riscos do empreendimento e coloca seu produto/serviço à disposição do mercado 

e não apenas para consumo próprio104. 

Essa mesma sinonímia ocorre entre ‘empresa’ e “estabelecimento”, porém 

não deveria acontecer. Estabelecimento, conforme dispõe o Código Civil no art. 

1.142, é “todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por 

empresário, ou por sociedade empresária.105 . Assim, “introduzido no Código o 

nomen iuris de estabelecimento, para designar o fenômeno econômico de 

empresa sob o perfil objetivo, este nomen iuris vincula o intérprete a não usar em 

                                                     
100 FORGIONI, op. cit., 2009, p. 91. 
101 ASQUINI, Alberto. Profili dell’imprensa. Rivista del Diritto commerciale, 1943, v. 1, I. Traduzido 
por Fábio Konder Comparato. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. 
São Paulo, n. 104, p. 109-126, 1996, p. 109. 
102 Ver por todos, LUCCA, Newton de. et al. Comentários ao Código Civil Brasileiro: do direito de 
empresa. In: ALVIM, Arruda; ALVIM, Thereza (coords.). Comentários ao Código Civil Brasileiro.  Rio 
de Janeiro: Forense, 2005, v. 9, p. 56-57.  
103 ASQUINI, op. cit., p. 114. 
104 Ibid, p. 114-116. 
105 BRASIL, op. cit., 2002.   
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sentido jurídico a palavra ‘empresa’ no significado que a palavra dá à 

‘estabelecimento’”106. 

Já a noção de empresa enquanto instituição, no seu perfil corporativo, muda 

a perspectiva do entendimento. Ela passa a ser analisada não apenas pela visão 

individual do empresário, mas como um conjunto de pessoas e coisas com um fim 

comum107. Prioriza-se, portanto, a coletividade em detrimento da individualidade. 

Nesse sentido, a empresa, os bens e os funcionários não são estudados de 

forma singular, ou seja, são vistos como “um núcleo social organizado, em função 

de um fim econômico comum, no qual se fundem os fins individuais do empresário 

e dos colaboradores: a obtenção do melhor resultado econômico, na produção”108. 

O perfil corporativo, portanto, não examina a empresa como algo unitário, mas sim 

como junção de cada um dos outros perfis. 

Por fim, quanto ao perfil funcional, “a empresa aparece como aquela força 

em movimento que é a atividade empresarial dirigida para um determinado escopo 

produtivo”109. Por atividade, entende-se pelo conjunto de atos que são destinados 

a organizar o capital e o trabalho para a produção e distribuição dos 

bens/serviços. Nesse perfil, não existiria outra palavra para substituir o vocábulo 

“empresa”, sendo, portanto, a própria atividade organizada para fim determinado. 

O conceito proposto por Asquini foi sendo complementado. Em decorrência 

da modificação do cenário econômico da Itália após a 2° Guerra Mundial, houve 

uma modificação da forma como se pensava a empresa, e os perfis propostos por 

Asquini foram, aos poucos, sendo abandonados. A partir de então, frisou-se 

atenção maior na organização da atividade, reduzindo a importância do sujeito que 

a praticava. Passou a importar mais o resultado das ações  do  empresário,  fixado 

no risco econômico e na produtividade, do que com o exercente da atividade110. 

O conceito de empresa é difícil de ser elaborado. A doutrina jurídica não se 

empenhou em conceituar juridicamente empresa. “Se os estudiosos do direito se 

satisfaziam em afirmar que empresa é conceito econômico sem avançar no seu 

                                                     
106 ASQUINI, op. cit., p. 121. 
107 Ibid, p. 122. 
108 Ibid, p. 122. 
109 Ibid, p. 116. 
110 SZTAJN, op. cit., 2006, p. 196. 
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enquadramento jurídico além do que propusera Alberto Asquini, os economistas 

se empenharam em defini-la, dar-lhe contornos mais precisos, mais claros”111.  

Na busca de uma definição legal sobre empresa, Cássio Cavalli sugere que 

o conceito jurídico de empresa deve ser visto da seguinte forma: conceito 

econômico de empresa + categoria jurídica (finalidade da norma). Ressalta, 

inclusive, que essa foi a estratégia utilizada por Asquini quando descreveu os 

perfis da empresa. Para o autor, o resultado dessa equação é que “haverá tantos 

conceitos jurídicos quanto forem as categorias jurídicas e as finalidades 

normativas selecionadas para orientar a matéria112”.  

“Por essa razão, a literatura jurídica acaba descrevendo a empresa como 

um caleidoscópio e enfatiza-se a dificuldade de elaborar-se um conceito jurídico 

de empresa”113. Apesar disso, a doutrina jurídica não costuma discordar quando 

classifica a empresa como a organização dos meios de produção para fabricar 

objeto/fornecer serviço com o objetivo de satisfazer as necessidades alheias 

como meio de obter lucro, correndo o risco da atividade por conta do 

empresário114. Essa definição é retirada do conceito econômico de empresa da 

economia neoclássica.  Ocorre que a economia não possui apenas esse 

significado para a empresa, mas existem vários que concorrem entre si115.  

Dessa maneira, percebe-se que, para se chegar a um conceito jurídico da 

empresa, é preciso, primeiro, apropriar-se dos conceitos das ciências econômicas. 

Ora, a interdisciplinaridade deve ser uma premissa básica para que o advogado 

execute devidamente sua função, pois “não será possível compreender um 

instituto jurídico, valorá-lo criticamente e utilizá-lo como instrumento de solução 

de conflitos, sem levar em consideração as funções típica e real desempenhadas 

por esse instituto”116. 

                                                     
111 Ibid, p. 199. 
112 CAVALLI, Cássio. Teoria da Empresa na Recuperação Judicial. In: CEREZETTI, Sheila C. Neder; 
MAFFIOLETTE, Emanuelle Urbano (coords.). Dez anos da Lei n° 11.101/05: estudos sobre a lei de 
recuperação judicial e falência. Coimbra: Almedina, 2015, e-book. 
113 CAVALLI, op. cit., 2013, e-book. 
114 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. 5. ed. Rio de 
Janeiro: 1953. v. 1, p. 492. 
115 CAVALLI, op. cit., 2013, e-book. 
116 Ibid. 
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Na doutrina econômica, algumas teorias sobre a empresa se destacam 

mais, quais sejam, teoria da economia neoclássica, dos custos de transação e da 

conexão de contratos. Quanto à primeira, ela analisa a empresa na sua função de 

produção. A segunda, por sua vez, a conceitua como um meio de economizar nos 

custos de transação. Por fim, a última analisa por meio da sua função de 

economizar os custos de agência117.  

Para a escola neoclássica, a empresa é118  

 

“um agente que toma decisões de produção (curto prazo) e de escolha do 

tamanho da planta (longo prazo), incluindo a entrada e saída de mercados 

onde os lucros estejam acima ou abaixo dos lucros normais, de forma que, as 

decisões em conjunto de empresas de uma economia conduzem as escolhas 

da aplicação de recursos de uma sociedade – o que, como, quanto e pra quem 

produzir. As escolhas individuais das empresas são governadas pelo objetivo 

de maximização dos lucros, que corresponde à quantidade produzida que 

proporciona os maiores lucros dentre o conjunto de quantidades que uma 

planta permite produzir (curto prazo), ou à escolha da planta ótima, a que 

permite obter a maior lucratividade dentre o conjunto de dimensões 

alternativas de plantas no âmbito da tecnologia vigente”. 

 

Dessa forma, percebe-se que a escola neoclássica classifica a empresa de 

acordo com a economia de escala, ou seja, utiliza-se da empresa para diminuir o 

valor médio de um produto/serviço. Busca-se dissolver os custos fixos com o 

aumento do número de produtos/serviços oferecidos ao mercado. Por exemplo, o 

empresário tem, por mês, o custo fixo de R$ 1.000 (mil reais) com aluguel e 

manutenção das máquinas. Esse custo ele terá se produzir um ou cem produtos. 

                                                     
117 WINTER, Sidney G. On Coase, competence, and the corporation. In: COASE, Ronald Harry. In: The 
natural of the firm: origins, evolution and development. Edited by Oliver E. Williamson and Sidney 
G. Winter.  Oxford: Oxford University Press, n. 1, v. 4, pp. 179-210, 1993, p. 187. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=&id=VXIDgGjLHVgC&oi=fnd&pg=PA179&dq=info:d0H_8_JCeH8J:scholar.google.com/&ots=
RIc2lplQq-&sig=k6FZ9ECpHpVu3YB35QSRFow6mZo#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 25 jul. 
2019. 
118 DANTAS, Alexis; KERTSNETZKY, Jacques; PROCHNIK, Victor. Empresa, Industria e Mercados. In:  
KUPFER, David; HASENCLEVER, Lia (org.). In: Economia Industrial: fundamentos teóricos e práticos 
no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, pp. 15-24, p. 17. 
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Por conseguinte, é necessário analisar qual a produção que deverá ser realizada 

para obter o menor custo e o maior lucro possível. 

A formação de um conceito de direito sobre a empresa com base nessa 

escola não é o mais apropriado para definir a empresa juridicamente, apesar de 

ser dominante. Por essa teoria, apenas estuda-se a empresa por meio de sua 

função, não são estudados os acontecimentos internos da empresa, como 

contratos e técnicas de administração119.  

Quanto à teoria da economia dos custos de transação proposta por Ronald 

Coase, parte-se da seguinte premissa: se o mercado é perfeito e organiza os 

preços por si mesmo, por que existe qualquer forma de organização, como as 

firmas? Buscando responder a esse questionamento, Coase afirmou que o 

mercado nem sempre é um mecanismo de preços ideal, visto que existem custos 

para comercializar.  Ademais, informou120 que: 

 

A operação de um mercado tem seus custos e, ao estabelecer uma 

organização e permitir que alguma autoridade (um empresário) direcione os 

recursos, são economizados determinados custos. O empresário precisa 

executar sua função a menores custos, considerando o fato de que pode obter 

os fatores de produção a custo inferior aos oferecidos pelas transações de 

mercado que substitui, porque é sempre possível reverter ao mercado aberto 

caso fracasse em sua missão [...] Uma firma, portanto, consiste no sistema de 

relações que passa a existir quando o direcionamento dos recursos depende 

de um empresário. 

 

A empresa, portanto, apresenta-se para Coase como uma maneira 

alternativa de organizar a atividade econômica para o mercado. É uma forma de 

buscar a redução dos custos de transação. Essa organização seria feita por meio 

de contratos que estruturassem toda a produção/circulação de bens/serviços da 

maneira menos custosa possível. A firma é, portanto, um feixe de contratos que se 

limitam pelos custos de transação.  

                                                     
119 CAVALLI, op. cit., 2015, e-book. 
120 COASE, Ronald Harry. A firma, o Mercado e o Direito. Tradução: Heloisa Gonçalves Barbosa. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2017, p. 40-42. 
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Juridicamente, a teoria proposta por Ronald Coase é parecida com a 

definição de Ascarelli sobre contratos de organização. Para Ascarelli, os contratos 

de organização, que têm como principal representação os plurilaterais, existem 

para organizar a utilização dos bens de que eles tratam121. Dessa forma, a firma, 

assim como os contratos, seria um meio de reduzir os custos de transação. 

A teoria dos custos de agência estuda a empresa como um conjunto de 

contratos, assim como Coase. Criticando a teoria de Coase, porém, William H. 

Meckling e Michael C. Jensen criaram a definição de empresa como sendo um 

nexo de contratos para diminuir os custos de agência122.  

Assim, os contratos que organizam a empresa passam a ser vistos a partir 

da teoria da agência. Nessa, a relação é formada por um sujeito, chamado de 

principal, e um administrador, diferente dos sócios, chamado de terceiro, que deve 

seguir as instruções dadas pelo principal. Nesse contexto, tem-se que o terceiro 

deve agir em prol do interesse de quem lhe dita as instruções, porém, se ambas as 

partes buscam seu bem-estar maior, como fazer que o terceiro aja em favor do 

principal?123 

Na busca de responder a esse questionamento, tem-se que os custos da 

teoria da agência, para Jensen e Meckling, são: 1. as despesas que o 

monitoramento do principal com o administrador externo ocasiona; 2. os custos 

do terceiro para demonstrar que está agindo de acordo com o interesse do 

principal; 3. as perdas residuais que acontecem pela diferença de opinião entre o 

principal e o terceiro no desenvolvimento da atividade124.  

Assim, “para a teoria da empresa como conexão de contratos, o que 

interessa é como resolver problemas de agência a menor custo. Nesse sentido, a 

função da empresa é economizar os custos de agência por meio da elaboração de 

contratos”125. Dessa forma, sintetizando os conceitos da ciência econômica, a 

                                                     
121  ASCARELLI, Tulio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. São Paulo: 
Quorum, 2008, p. 256-312. 
122 JENSEN, Michel C.; MECKLING, William H. Theory of firm: managerial behavior, agency cost and 
ownership structure. Amsterdam. In: Journal of Financial Economics, v. 3. n. 4, pp. 305-360, oct., 
1976, p. 8. Disponível em: https://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf. Acesso 
em: 30 jul. 2019. 
123 Ibid, p. 5. 
124 Ibid, p. 5. 
125 CAVALLI, op. cit., 2015, e-book. 
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empresa é organização que visa à maximização dos lucros e à diminuição dos 

custos de transação e de agência.  

Apesar da ajuda dos conceitos da ciência econômica, o direito conceituou 

a empresa a partir do conceito de empresário. Tem-se a empresa como sendo a 

atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e/ou 

serviços. Deve-se pensar a empresa como atividade, porém não é fácil delimitá-

la. Nas palavras de Rachel Sztajn126, 

 

Possivelmente, a dificuldade resultante de se ter partido da concepção de que 

o empresário exerceria aquele tipo de atividade até então considerada 

mercantil, qualificadora dos comerciantes ou sociedades comerciais, deve ser 

superada, para o que é preciso abandonar a concepção subjetiva de atos de 

comércio, e centrando o discurso na intermediação que, igualmente, deve ser 

compreendida em sentido amplo para incluir a produção, transformação, 

distribuição de bens e/ou serviços em mercados para o que são organizadas 

as empresas. 

 

Isso porque, ainda conforme a autora, a empresa não deve ser apenas 

relacionada ao comércio, mas sim ao mercado, visto ser ela decorrente das 

economias de produção em massa, utilizada, primeiramente, na busca de reduzir 

custos de transação e de agência. Dessa forma, as empresas existem em razão da 

ineficiência do mercado127.  

Quanto ao conceito de mercado, deve ser visto principalmente em razão das 

normas constitucionais, notadamente nos princípios, que regulam o seu 

funcionamento, tais como livre iniciativa, livre concorrência, liberdade de contratar 

e direito de propriedade. É preciso garantir a eficácia desses princípios para se ter 

o funcionamento regular do mercado. 

Não existe disputa, se não existir liberdade de contratar. A concorrência 

possibilita a escolha e os melhores preços. O direito de propriedade garante a 

existência do próprio mercado, pois sem ele não teria como haver trocas. Se tudo 

                                                     
126 SZTAJN, op. cit., 2010, p. 155. 
127 Ibid, p. 155-156. 
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fosse de todos, ou seja, caso não houvesse uma abstenção de determinados bens 

pela coletividade, não existiriam contratos e, por consequência, o mercado 128 . 

Assim, os princípios constitucionais possibilitam a realização das trocas. Estas, 

por sua vez, só são possíveis por meio dos contratos, pois eles são os 

instrumentos desse processo.  

Dessa maneira, corrobora-se, mais uma vez, com a teoria de Coase para 

quem as empresas são feixes de contratos, pois é por meio da elaboração de 

contratos que as trocas são realizadas e as empresas disputam espaço no 

mercado. Percebe-se, portanto, que empresa e mercado são complementares. 

Mesmo em um ambiente perfeito de mercado, ainda seria necessária a criação de 

empresas, pois as relações mercadológicas trazem custos, e elas seriam a forma 

para reduzi-los. A empresa ganha autonomia e individualidade, não se limitando 

apenas à organização dos fatores de produção129. 

Sob esse contexto, nota-se que a empresa deve ser considerada de forma 

separada do empresário, e não como um conceito decorrente deste. Ver a empresa 

como conceito derivado do de empresário é não dar a devida importância a esse 

instituto jurídico. Independentemente da definição descrita no art. 966 do 

CC/2002, “qualquer organização, cuja finalidade for o exercício profissional de 

atividade econômica, de modo profissional, é empresa”130. 

No Brasil, porém, o conceito de empresário é o que qualifica a atividade 

como empresária. Sendo assim, pode acontecer de atividades econômicas, apesar 

de organizarem fatores de produção e buscarem maximizar os lucros e diminuir 

custos de transação e de agência, não serem consideradas como empresa, visto 

o seu exercente não ser legalmente conceituado como empresário. É importante, 

portanto, verificar como a jurisprudência brasileira tem se manifestado sobre o 

assunto. 

 

 

 

                                                     
128 FORGIONI, op. cit., 2016, p. 219. 
129 SZTAJN, op. cit., 2010, p. 178-179. 
130 Ibid, p. 83. 
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1.3 Análise do conceito de empresário pela jurisprudência 

 

O estudo da jurisprudência sobre o conceito de empresário é necessário 

para saber como se caracteriza o empresário na prática. Em decorrência disso, 

recortaram-se decisões que tratam sobre a definição de empresário para examinar 

como tem ocorrido na prática essa qualificação. Ademais, também se procura 

saber se existem critérios uniformes entre os tribunais nessa matéria. 

O recorte atendeu a dois requisitos: decisões realizadas por Câmaras Cíveis, 

Direito Privado e especializadas em Direito Comercial 131  que tratassem do 

conceito de empresário. Para tanto, observaram-se todos os Tribunais de Justiça 

do Brasil. Pesquisaram-se os endereços eletrônicos dos vinte e sete Tribunais de 

Justiça da Federação e o Superior Tribunal de Justiça (STJ).  

A pesquisa teve como lapso temporal o período de janeiro de 2003 até 31 

de julho de 2019. Tempo que coincide com a vigência do atual Código Civil. Assim, 

buscou-se examinar a teoria da empresa desde sua aplicação até a elaboração do 

presente trabalho. Utilizaram-se como palavras-chave, em todos os tribunais, as 

expressões “conceito de empresário”, “elemento de empresa”, “definição de 

empresário” e “caracterização de empresário”.  

Ressalta-se que houve uma tentativa de fazer a busca das palavras-chave 

sem aspas e com os boleanos “conceito” e/ou “empresário”, porém a pesquisa 

tornou-se inviável devido ao número de resultados que apareceram. As palavras 

“empresário” e “conceito”, por serem genéricas, englobaram inúmeros acórdãos 

que não possuíam relação com o assunto. Por isso, a pesquisa apenas se utilizou 

das palavras-chave com aspas.  

Dentro da pesquisa nos sites de cada tribunal, analisaram-se quais as 

decisões que possuíam pertinência temática com o trabalho e foram recortadas 

156 (cento e cinquenta e seis) decisões. A autora leu sobre o que tratava a decisão 

e recortou apenas aquelas que abordavam o conceito de empresário. Assim, 

                                                     
131 Apenas dois tribunais possuem Câmaras especializadas em Direito Comercial, o Tribunal de 
Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
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recortaram-se 137132 (cento e trinta e sete) acórdãos de Tribunais com Câmaras 

de Direito Cível e Direito Privado133, 14134 (quatorze) dos Tribunais com Câmaras 

Especializadas e 5135  (cinco) do Superior Tribunal de Justiça. A quantidade de 

decisões em cada tribunal pode ser analisada no gráfico abaixo. Ressalta-se que 

os tribunais não mencionados não apresentaram resultados. 

                                                     
132  TJAL: 2008.000484-4; 2002.002001-1; 2003.000486-6; 2002.001736-7. TJBA: 0507595-
39.2017.8.05.0274;0162363-49.2016.8.05.0909; 0008826-10.2017.8.05.0000; 0007970-
80.2016.8.05.0000; 0096218-29.2010.8.05.0001; 0163498-90.2005.8.05.0001; 0505114-
88.2013.8.05.0001. TJCE: 573531-23.2000.8.06.0001/1. TJDF: 20080710257033APC. TJES: 
0009512-05.2014.8.08.0006. TJGO: 2004 0074 5326; 246318-92.2011.8.09.0051. TJMA: 
043159/2014. TJMG: 1.0471.11.010684-9/001; 1.0145.10.067659-5/001; 1.0363.16.005308-
0/001; 1.0024.04.262938-6/001; 2.0000.00.451130-0/000; 1.0024.09.471688-3/002; 
1.0024.12.292642-1/001; 1.0024.12.171090-9/001; 1.0024.13.241122-4/004; 1.0145.11.015046-
6/003; 1.0105.14.014393-1/001; 1.0024.08.176124-9/001; 1.0362.01.009646-3/001; 
1.0145.03.110509-4/008; 1.0024.05.844559-4/002. TJMS: 0804869-67.2017.8.12.0001; 
0022049-76.2010.8.12.0001; 0801675-93.2016.8.12.0001; 0063493-26.2009.8.12.0001/50002; 
0824221-84.2012.8.12.0001; 0017666-89.2009.8.12.0001; 0827663-48.2018.8.12.0001; 
0823090-35.2016.8.12.0001; 0824635-14.2014.8.12.0001; 0809270-80.2015.8.12.0001; 
0046974-73.2009.8.12.0001; 0807581-98.2015.8.12.0001; 0005793-87.2012.8.12.0001; 
0047932-59.2009.8.12.0001; 0060033-94.2010.8.12.0001; 0834491-36.2013.8.12.0001; 
0003126-44.2012.8.12.0029; 0030746-18.2012.8.12.0001; 0030628-13.2010.8.12.0001. TJMT: 
17944/2008. PJPA: 2005.3.00878-6. TJPB: 0000947-91.2011.815.2001; 0025000-
44.2008.815.2001. TJPE: 0188855-3/02. TJPR: 0000317-91.2017.8.16.0030; 1691215-5; 948.260-
8; 0001532-14.2015.8.16.0179; 0003968-72.2017.8.16.0179; 0028073-07.2013.8.16.0001; 
0000509-96.2016.8.16.0179; 0010238-60.2014.8.16.0004; 1.730.147-2; 1615173-4; 1615235-9; 
1.586.192-2; 1538473-5; 1.510.632-6; 1.507.857-8; 1.404.339-1; 1429512-6; 1482346-2; 
1.371.846-8; 1.350.240-6; 1.121.386-8; 1.169.913-9; 1.070.412-2; 934.891-4/02; 1.102.093-6; 
1.012.270-4; 990527-1; 0236136-2; 0843367-0; 611256-1/01. TJRJ: 0002441-29.2001.8.19.0061; 
0148800-31.2001.8.19.0001. TJRS: 70079184297; 70074580911; 70069238293; 70069861417; 
0067750646; 70064846322; 70040677189; 70077518751; 70061885786; 
70025855628;70080379290; 70079414215; 70078145158; 70080868904; 70080867021; 
70080881923; 70080021652; 70080282858; 70080561798; 70079837464; 70080219868; 
70079897005; 70078712742; 70079153375; 70077625481; 70075483495; 70075258103; 
70074154030; 70071506547; 70071649347; 70066697863; 70023782717; 70052487253; 
70053719894; 70045712031; 70037771367; 70035801539. TJSC: 2008.000059-2; 4010255-
13.2017.8.24.0000. TJSP: 2165353-34.2018.8.26.0000; 0055970-83.2012.8.26.0577; 2072454-
56.2014.8.26.0000; 311.752-4/9-00; 295.218-4/8-00; 346.491-4/8. 
Obs.: Na decisão 2004 0074 5326 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, alguns dados não 
conseguiram ser analisados, pois não constava disponível no site o inteiro teor da decisão. 
133  Apesar de os Tribunais de Justiça de São Paulo e de Santa Catarina terem câmaras 
especializadas em Direito Comercial, pesquisou-se também nesses tribunais nas câmaras de 
Direito Cível e Privado. 
134  TJSC: 0500042-79.2010.8.24.0104; 4004974-42.2018.8.24.0000; 2012.036537-
4;2008.000059-2. TJSP: 0045261-62.2012.8.26.0100; 0196863-71.2010.8.26.0100/50000; 
0010036-39.2011.8.26.0189; 0187821-36.2012.8.26.0000; 0122177-84.2005.8.26.0100; 
2023917-63.2013.8.26.0000; 2192026-98.2017.8.26.0000; 2206947-62.2017.8.26.0000; 
1115021-08.2017.8.26.0100; 9000005-80.2013.8.26.0625. 
135 STJ: 406.332 - MS; 1.028.086 - RO; 1.266.666 - SP; 1.227.240 - SP; 1.661.838 - MG. 
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Figura 1 – Quantidade de processos analisados nos tribunais 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados nos tribunais em questão. 

 

Assim, formou-se um banco de dados com acórdãos que tratavam do 

conceito de empresário. Optou-se por acórdãos em decorrência da sistemática 

utilizada no julgamento das decisões. Estes são relatados por um 

desembargador136, e o caso é discutido na sessão de julgamento por todos os 

integrantes da Câmara. Os membros podem solicitar revisar o processo, no caso 

de não concordar com os argumentos apresentados pelo relator, e formar opinião 

própria e concreta sobre o processo em questão. 

A pesquisa almejou investigar seis pontos principais: a) se a decisão 

utilizou conceito de empresário e qual conceito foi adotado; b) qual o tipo de 

sociedade/empresário individual que estava em litígio; c) se o conceito de 

elemento de empresa foi mencionado; d) se o conceito de elemento de empresa 

foi descrito no caso concreto; e) qual o objeto da ação; f) se a sentença considerou 

ou não empresário que estava em litígio. Por fim, após os esclarecimentos 

metodológicos, passa-se para a análise das decisões judiciais. 

 

1.3.1 Dos resultados da pesquisa 

 

Para melhor explicação dos dados apurados, faz-se necessário dividir em 

tópicos os resultados. Assim, divide-se o trabalho em subtópicos de acordo com 

                                                     
136 Chamado de desembargador relator. 
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o requisito analisado. Separou-se da seguinte forma: 1.3.1.1 qual conceito de 

empresário utilizado e qual tipo societário/empresário individual estava em litígio; 

1.3.1.2 se houve conceito de elemento de empresa e como o conceito foi descrito 

na prática; e, por fim, o 1.3.1.3 que trata sobre qual a intenção da ação e se a 

sentença considerou ou não empresário quem estava em litígio. Entendeu-se que 

a perspectiva por matéria e não por tribunal seria mais apropriada para o melhor 

entendimento do assunto.  

Analisaram-se de forma separada os tribunais. Dividiu-se em dois grupos: 

1)  om Câmaras de Direito Cível e Direito Privado; 2) com Câmaras especializadas 

em Direito Comercial, pois entendeu-se importante verificar se os tribunais 

especializados diferem ou não dos tribunais gerais. Inicia-se, portanto, com o 

conceito de empresário utilizado nos tribunais. 

 

 1.3.1.1 Do conceito de empresário 

 

Inicialmente, do conceito do empresário utilizado pelos Tribunais, 

percebeu-se que, das 137 decisões analisadas, em apenas, 6 não foi utilizado o 

art. 966 do Código Civil. Na ausência, os desembargadores não utilizaram 

definições legais para qualificar a parte como empresário ou não, conforme 

demonstração em gráfico abaixo: 

 

Figura 2 - Conceito de empresário nos tribunais não especializados  

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados nos tribunais em questão. 
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Quanto aos Tribunais com Câmaras Especializadas em Direito Comercial, 

das 14 decisões analisadas, em 5, não foi analisado o artigo 966 do CC/2002. Não 

houve outro conceito sendo mencionado nesses acórdãos. 

 

Figura 3 - Conceito de empresário nos tribunais especializados 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados nos tribunais em questão. 

 

Quanto ao Superior Tribunal de Justiça, nas 5 decisões estudadas, em 4, o 

conceito do artigo 966 do CC/2002 foi utilizado. Em 1 decisão, este artigo não foi 

analisado, conforme constata-se no gráfico abaixo: 

 

 

Figura 4 - Conceito de empresário no Superior Tribunal de Justiça 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados no STJ. 

 

Nesse requisito analisado, percebe-se a utilização da teoria da empresa. 

Constata-se, portanto, que ela é efetivamente utilizada na prática. O conceito 
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descrito no artigo 966 do Código Civil é a regra geral de aplicação nos casos em 

que se discute a definição de empresário137.  Apesar de não ter sido, em todos os 

casos, amplamente discutidos os elementos que caracterizariam alguém como 

empresário, não se vislumbraram grandes conflitos quanto à aplicação dessa 

disposição legal. 

Percebeu-se maior conflito quando se discute a exceção descrita no 

parágrafo único do artigo mencionado. Dos processos analisados nos tribunais 

não especializados, 92 tratavam de atividades desenvolvidas por profissionais 

intelectuais, 22 sobre o advogado/sociedade de advogados, ou seja, também 

profissional intelectual, 2 sobre o rural e 21 decisões não eram referentes as 

atividades de profissional intelectual.  

 

 

Figura 5 - Profissão do litigante nos tribunais não especializados 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados nos tribunais em questão. 

 

Nos Tribunais especializados, 8 tratavam de sociedade simples, 1 de 

associações, 1 de sociedade de advogados, 1 de cooperativa, 1 de pessoa física e 

2 de sociedades que não eram exercidas por profissionais intelectuais. Analisa-

se: 

                                                     
137  Sabe-se, pois, que, apesar de ser a regra geral, existem outros conceitos de empresário e 
empresa no ordenamento jurídico. Como, exemplificadamente, a definição elaborada no art. 1°, §3°, 
da Lei n° 9.766/98, que implementa o salário-educação (BRASIL. Lei n° 9.766, de 18 de dezembro 
de 1988. Altera a legislação que rege o Salário-Educação, e dá outras providências. Brasília, DF: 
Senado Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9766.htm. Acesso em: 
19 set. 2019). 
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Figura 6 - Profissão do litigante nos tribunais especializados 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados nos tribunais em questão. 

 

Por fim, quanto ao Superior Tribunal de Justiça, 3 decisões tratavam sobre 

as sociedades do profissional intelectual, 1 sobre pessoa física e 1 sobre quem se 

encaixa na regra geral do art. 966 do CC/2002, conforme gráfico a seguir: 

 

Figura 7 - Profissão do litigante no Superior Tribunal de Justiça 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados no STJ. 

 

Nota-se que as atividades econômicas com fins lucrativos exercidas por 

quem não é profissional intelectual, ou seja, por sociedades empresárias 

enquadradas na regra geral do conceito do artigo 966 do CC/2002, demonstraram 

pouco ter problemas quanto a sua classificação. 
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Nesses casos, o núcleo do problema centrava-se em ser ou não ser 

considerado empresário. O que se percebe, portanto, são incertezas quanto aos 

profissionais intelectuais ou quanto a pessoas jurídicas que não são sociedades. 

É necessário peticionar ao Poder Judiciário para que seja afirmado que aquele(s) 

determinado(s) profissional(is)/pessoa jurídica é/são ou não empresário(s) e se 

podem ou não lhe(s) ser aplicadas as leis especializadas. Assim, passa-se a 

analisar o elemento de empresa no tópico seguinte. 

 

1.3.1.2 Do elemento de empresa 

 

O profissional intelectual só poderá ser considerado empresário quando 

constituir elemento de empresa. Ocorre que, como visto, “constituir elemento de 

empresa” é um termo vago. Assim, analisou-se como os tribunais têm se 

posicionado sobre esse conceito. Nos tribunais não especializados, apuraram-se 

os seguintes resultados:  

 

 

Figura 8 - Conceito de elemento de empresa nos tribunais não especializados 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados nos tribunais em questão. 
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Denota-se, do gráfico apresentado, que houve vários conceitos para 

elemento de empresa. Também se percebe receio dos desembargadores em 

analisar o elemento de empresa, pois 23% das decisões não o conceituaram. Nas 

decisões em que se estudou a definição, a pessoalidade não preponderante teve 

22% como conceito de elemento de empresa, a organização dos fatores de 

produção 20% e a sociedade, constituída com o tipo societário empresarial, 15%.  

Já nos tribunais especializados, os resultados foram estes: 

 

 

 

 

Figura 9 - Conceito de elemento de empresa nos tribunais especializados 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados nos tribunais em questão. 

 

Percebe-se que 29% das decisões não analisaram o conceito de elemento 

de empresa. Das que fizeram essa análise, a organização dos fatores de produção 

foi preponderante com 64%, e o fato de a atividade possuir objetivo de lucro foi 

colocado como elemento de empresa em 7% dos acórdãos recortados. 

No STJ, por sua vez, obtiveram-se os seguintes dados: 
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Figura 10 - Conceito de elemento de empresa no Superior Tribunal de Justiça 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados no STJ. 

 

No STJ, não houve uniformidade nos julgamentos. Cada decisão trouxe um 

conceito diferente ou não trouxe nenhuma definição. A organização dos fatores de 

produção e o serviço a ser prestado com a pessoalidade não preponderante 

também foram previstos por esse tribunal superior.  

Entre todos os conceitos de elemento de empresa, nos gráficos 

apresentados, a organização dos fatores de produção foi a mais recorrente. Ocorre 

que os julgadores não detalharam (ou pouco falaram) como aconteceu essa 

organização ou os outros conceitos, ou seja, não foi demonstrado quando, de fato, 

pode-se dizer que há organização/outro requisito suficiente para que determinado 

profissional possa ter constituído elemento de empresa. Ora, apenas informar 

quais os elementos que devem estar presentes para se ter organização não seria 

o bastante, pois as atividades econômicas no geral tendem a ter maior ou menor 

grau de organização.  

Buscou-se verificar, portanto, como essa organização é definida na prática. 

Nos tribunais não especializados, os resultados estão expostos no gráfico abaixo: 
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Figura 11 - Constituição da organização nos tribunais não especializados 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados nos tribunais em questão. 

 

Não houve a descrição de como aconteceu a organização na prática em 62% 

das decisões. Nas que tiveram a descrição, não houve critério uniforme, porém a 

divisão de lucros entre os sócios prevaleceu com 12% dos casos. 

Nos tribunais especializados, apuraram-se esses dados: 

Figura 12 - Constituição da organização nos tribunais especializados 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados nos tribunais em questão. 
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Verifica-se que 65% dos acórdãos não falaram como acontece a 

organização dos fatores de produção. Os que explicaram como isso ocorre não se 

constatou uniformidade, porém a pessoalidade não preponderante teve maior 

número de citações.  

O Superior Tribunal de Justiça, apesar de não ter tido conceito uniforme 

para o elemento de empresa, trouxe um critério mais objetivo ao explicar como o 

este acontece na prática. Veja-se: 

 

Figura 13 - Constituição da organização no Superior Tribunal de Justiça 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados no STJ. 

 

Ocorre que o critério utilizado pelo STJ é muito amplo, pois o que 

exatamente seria o objeto tipicamente empresarial? Dessa forma, não se obteve a 

clareza que se esperava na instância máxima julgadora dos conflitos 

empresariais.  

Nesse contexto, conclui-se que existe insegurança jurídica quanto ao 

profissional intelectual e a pessoas jurídicas que não são sociedades. Estas não 

conseguem se constituir previamente com a certeza de serem ou não empresárias. 

Então, investiga-se, no tópico seguinte, em qual ocasião essa incerteza se 

manifesta mais, ou seja, quando ocorre a necessidade de ir ao Poder Judiciário 

questionar o enquadramento enquanto empresário ou não. 

 

1.3.1.3 Da intenção da ação e da sentença 

 

Na  análise,  foi  objeto  de  questionamento qual o motivo de o exercente da 
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atividade econômica buscar o Poder Judiciário com o conflito de ser ou não 

considerado empresário. Assim, nesse tópico, verifica-se qual a intenção das 

ações que trataram sobre o conceito de empresário.  

Nos tribunais não especializados, o cenário encontrado foi este: 82% das 

ações foram solicitando o pagamento da alíquota fixa do ISS, seja o munícipio 

recorrendo para considerar o profissional intelectual como empresário e cobrar a 

alíquota variável, seja a própria sociedade simples pedindo para não ser 

considerada empresária para pagar o valor fixo no ISS 138 . 7% das decisões 

tratavam da possibilidade de pedir falência e 1% da recuperação judicial, além 

destas, apareceram outras matérias de forma não significativa, conforme se pode 

ver no gráfico abaixo 

 

 

Figura 14 - Intenção da ação analisada nos tribunais não especializados 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados nos tribunais em questão. 

 

                                                     
138  Pelo Decreto-Lei n.º 406/1968, as sociedades uniprofissionais que não possuam caráter 
empresarial pagarão o ISS forma fixa. Assim, pode ser vantajoso para determinada sociedade não 
ser considerada empresária (BRASIL. Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968. Estabelece normas 
gerais de direito financeiro, aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza, e dá outras providências. Brasília, DF: Câmara 
dos Deputados. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0406.htm. 
Acesso em 05 maio 2021). 
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Já nos tribunais especializados, o motivo que mais ocasionou conflito com 

o conceito de empresário foi a possibilidade de aplicação ou não da Lei n° 

11.101/05 a não empresários. A lei expressa que só deve ser aplicada a 

empresário139.  

Pessoas que desenvolvem atividades econômicas, contudo, desejam 

utilizar-se do instituto da recuperação judicial na tentativa de preservar a sua 

atividade ou mesmo credores que solicitam a falência do devedor para ser aberto 

processo organizado de pagamento de dívidas e ter a esperança de receber seu 

crédito de forma mais segura e eficiente. Veja-se: 

 

 

Figura 15 - Intenção da ação analisada nos tribunais especializados 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados nos tribunais em questão. 

 

O Superior Tribunal de Justiça teve 40% dos processos com a intenção da 

ação sobre o benefício tributário do ISS, 20% para não ser considerado empresário 

para não falir e 20% para incluir, na apuração de haveres, elementos empresariais 

e 20% para não pagar direitos autorais. Verifica-se no gráfico abaixo: 

                                                     
139 Art. 1º Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do 
empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor. (BRASIL. 
Lei n° 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Brasília, DF: Câmara dos Deputados. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm. Acesso em: 29 set. 
2019). 
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Figura 16 - Intenção da ação analisada no Superior Tribunal de Justiça 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados no STJ. 

 

Assim, o Poder Judiciário tem sido chamado a decidir se, no caso concreto, 

aquele profissional é ou não considerado empresário, para que, caso seja, possa 

aplicar-lhe a lei falimentar ou o benefício da tributação do ISS. Com isso, 

entendeu-se necessário verificar a tendência dos tribunais em considerar ou não 

as atividades econômicas não tipicamente comerciais em empresariais ou não. 

Nos tribunais não especializados, obtiveram-se estes resultados: 

 

Figura 17 - Aplicação do conceito de empresário na prática dos tribunais não 

especializados 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados nos tribunais em questão. 
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Quanto aos especializados, os dados apurados estão no gráfico a seguir: 

 

Figura 18 - Aplicação do conceito de empresário na prática dos tribunais 

especializados 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados nos tribunais em questão. 

 

Já quanto à sentença, o STJ teve tendência a considerar empresário o 

exercente da atividade econômica. Quatro das cinco ações analisadas, o STJ 

entendeu como empresário a parte em litígio. Em apenas 1 das decisões, o tribunal 

não entendeu como empresário, conforme se percebe no gráfico a seguir 

 

 

Figura 19 - Aplicação do conceito de empresário na prática do Superior Tribunal 

de Justiça 

Fonte: gráfico produzido pela autora de acordo com os dados apurados no STJ. 
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Nesse sentido, percebe-se uma predisposição dos tribunais a não 

considerar empresário. No Superior Tribunal de Justiça, ocorre o oposto, ou seja, 

uma tendência a considerar empresário. Esse cenário, todavia, torna o ambiente 

jurídico para o empresário incerto. 

 A insegurança jurídica quanto aos elementos apresentados pode acarretar 

danos ao mercado. O fato de não saber se, em determinado conflito, terá sobre si 

as leis comerciais ou não pode aumentar os custos de transação daquela 

atividade. A incerteza gera, portanto, externalidades negativas ao desenvolvimento 

do mercado. 

O conceito de empresário, apesar de ter se adaptado a novas teorias no 

curso do tempo, não conseguiu abranger, de forma significativa, todas as 

atividades econômicas. Ao conceituar empresário, a lei excluiu os profissionais 

intelectuais de serem caracterizados como tal. Apenas permitiu que eles fossem 

considerados empresários caso constituíssem elemento de empresa. Esse 

instrumento diferenciador, todavia, é subjetivo e ocasiona insegurança nas 

relações econômicas.  

Diante do contexto acima relatado, percebe-se que nem o Superior Tribunal 

de Justiça nem os tribunais brasileiros, com Câmaras especializadas ou não, 

utilizam critérios uniformes para a caracterização do exercente da atividade 

econômica como empresário ou não. As decisões analisadas, no caso concreto, 

trazem definições diferentes sobre o significado do elemento de empresa. 

Apesar de a organização dos fatores de produção ser um requisito presente 

nas decisões estudadas, a forma como essa organização precisa ser feita para 

constituir elemento de empresa não é uniforme. Como visto, ela pode decorrer do 

grau de pessoalidade, tamanho do patrimônio da sociedade, valor do capital social, 

o objeto social, etc.  

Esse cenário jurídico, por sua vez, prejudica o mercado. Ora, com base na 

teoria de Ronald Coase, quanto maior for a incerteza, maiores serão os custos de 

transação. Assim, a imprecisão sobre quais normas legais poderão ser aplicadas 

no caso em concreto, a incerteza sobre ser ou não considerado empresário, pode 

ocasionar um efeito negativo no mercado.  
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Se não há certeza das regras legais que serão aplicadas quando surgir o 

conflito, o exercente da atividade econômica buscará estar precavido para 

suportar todos os cenários possíveis. Aumentando, portanto, o custo de 

transação. Caso existisse conceito claro e uniforme de empresário ou de empresa, 

notadamente quanto aos profissionais intelectuais e às pessoas jurídicas não 

empresárias, que efetivamente fosse seguido pelos tribunais, haveria maior 

segurança e, consequentemente, redução dos custos nas atividades econômicas.  

Dentro dos motivos da intenção da ação, o que mais se destacou foi a 

possibilidade de aplicação ou não da lei falimentar a não empresários e a 

tributação do ISS. No presente trabalho, estudar-se-ão de forma mais 

aprofundada, no capítulo seguinte, as principais diferenças entre a utilização ou 

não da Lei n° 11.101/2005, ou seja, quais as consequências processuais de aplicar 

a lei recuperacional ou não. 



 

2. OS PROCEDIMENTOS DE INSOLVÊNCIA NO BRASIL 

 

A dualidade de procedimentos de insolvência é um dos pontos que 

diferencia as sociedades simples e as empresárias. Não é, todavia, o único. A 

escrituração e o registro também distinguem essas sociedades. No que tange à 

escrituração, as sociedades empresárias devem observar o disposto no art. 1.179 

e seguintes do Código Civil (CC/2002). Essa necessidade não ocorre com as 

sociedades simples. Em relação ao registro, as sociedades simples devem 

arquivar seus atos no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e as empresárias, no 

Registro Público de Empresas Mercantis142. 

Essa dualidade, todavia, existe também entre os empresários e outras 

pessoas jurídicas não consideradas empresárias. No presente trabalho, trata-se, 

de forma mais aprofundada, apenas da dualidade do sistema de insolvência. 

Assim, o capítulo visa a examinar os procedimentos de insolvência no Brasil. 

Atualmente, têm-se duas formas processuais de resolver o conflito do endividado: 

a insolvência e a concordata civil, para as pessoas naturais/jurídicas exercentes 

de atividades econômicas não empresariais, consumidores e o devedor civil, e a 

falência e a recuperação judicial/extrajudicial para os empresários.  

A insolvência e a concordata são reguladas pelos artigos 748 a 786-A do 

Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73) 143 . A falência e a recuperação 

judicial/extrajudicial estão normatizadas na Lei n° 11.101/2005. Inicia-se o 

capítulo com os procedimentos regulados no Código de Processo Civil de 1973. 

Estudam-se, no tópico seguinte, os procedimentos que o devedor civil pode passar 

quando insolvente.  

 

 

                                                     
142 Conforme dispõe o artigo 1.150 do CC/2002: “o empresário e a sociedade empresária vinculam-
se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade 
simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para 
aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária” (BRASIL, 
op. cit., 2002). 
143 BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Brasília, DF: 
Câmara dos Deputados. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869impressao.htm. Acesso em 05 maio 2021. 
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2.1 Procedimentos regulados no Código de Processo Civil 

 

A execução nem sempre foi tratada pelo Estado. Anteriormente, os juízes 

apenas sentenciavam, e o vencedor do processo deveria colocar em prática o seu 

direito reconhecido. A execução era pessoal144, ou seja, o patrimônio do devedor 

apenas respondia indiretamente pelos débitos do obrigado. Assim, os bens 

acompanhavam o destino do devedor, praticava-se o princípio de o acessório 

segue o principal145.  

Em segunda fase, com o surgimento do instituto missio in possessionem146, 

iniciou-se a transição da execução pessoal para a execução patrimonial. Somente 

na terceira fase, todavia, com os institutos da bonorum venditio147 e a bonorum 

distractio 148 , é que houve o aperfeiçoamento da execução com bens. 149  A 

execução pessoal, porém, só desapareceu com o surgimento da bonorum 

cessio 150 . A partir de então, admitiu-se o fato de o devedor abandonar seu 

patrimônio em favor dos credores. Nas palavras de Koudela151,  

 

Uma vez que o devedor declarasse o inadimplemento, o pretor autorizava os 

credores a entrarem na posse dos bens abandonados em seu favor. A partir 

da cessão dava-se o concurso de credores, respeitando-se no rateio a 

                                                     
144 A Lei das XII Tábuas, por exemplo, especificadamente, na terceira tábua, trazia que era o próprio 
devedor que era reduzido a coisa quando se tornava inadimplente. Os seus credores podiam fazer 
o que queriam com ele. Escolhiam entre matar, repartir o corpo ou tornar escravo. (MEIRA, Silvio A. 
B. A Lei das XII Tábuas. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1972, p. 169. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2774301/mod_resource/content/1/Lei%20das%20XII%
20T%C3%A1buas.pdf. Acesso em: 31 mar. 2020). 
145 KOUDELA, Marcello Souza Costa Neves. Insolvência Civil: Execução por quantia certa contra 
devedor insolvente. Blumenau. In: Revista Jurídica Científica do Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Regional de Blumenau, v. 12, n. 24, p. 47 - 63, jul./dez. 2008, p. 48. 
146 Instituto que permite que o credor faça a apreensão dos bens do devedor sem apreender o 
próprio devedor. 
147 Referia-se à execução forçada de todos os bens do devedor. 
148  Referia-se à separação violenta do patrimônio do devedor para venda posterior de forma 
parcelada. 
149 GROFF, Fábio de Carvalho. Contribuição ao Estudo da Curadoria de Bens na Execução: o Curator 
Bonorum da Bonorum Venditio. f. 196. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de São 
Paulo - USP. São Paulo, 2010, p. 15. Disponível em: 
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-13122010-
160122/publico/Dissertatio_Curator_Versao_Final_PDF.pdf. Acesso em: 31 mar. 2020. 
150 Referia-se à cessão, pelo devedor, de seus bens aos credores. 
151 KOUDELA, op. cit., 2008, p. 49. 
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prioridade dos titulares de direito real e os credores privilegiados. Após esses, 

eram então satisfeitos os credores quirografários, que passavam então a 

gozar da par condicio creditorum, ou seja, do tratamento em condições de 

paridade, que é ainda hoje um dos grandes objetivos dos concursos de 

credores atuais (falência e insolvência civil). 

 

Dessa forma, a execução pessoal ficou superada. Ao assumir uma dívida, 

os bens do assuntor ficavam responsáveis pelo seu pagamento. Caso o 

patrimônio fosse suficiente para quitar todas as obrigações, não havia maiores 

complicações: utilizava-se da execução comum. Por outro lado, caso o conjunto 

de bens não bastassem para o pagamento de todos os credores, devia ser 

instaurado um procedimento coletivo com o fito de gerar igualdade entre os 

credores. 

No Brasil, o Código de Processo Civil de 1939, Decreto-Lei n° 1.608 de 18 de 

setembro de 1939, não possuía previsão específica de execução coletiva dos 

credores, apenas poderia ocorrer de modo incidental na execução individual152. 

Apenas com a disposição legal sobre a execução por quantia certa contra devedor 

insolvente no Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), Lei n° 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973, instituiu-se o concurso universal de credores. A execução coletiva, 

portanto, tornou-se um procedimento autônomo previsto expressamente pelo 

legislador. 

O atual Código de Processo Civil (CPC/15), Lei n° 13.105, de 16 de março de 

2015, regula as normas processuais civis no Brasil. Quanto aos procedimentos de 

insolvência, esse Código dispôs, no seu artigo 1.052, que “até a edição de lei 

específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser 

propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei nº 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973”153. Assim, o Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73) continua 

vigente no que tange às ações de execução contra devedor insolvente. 

 A execução do devedor solvente e do insolvente não é igual. Na primeira, 

em regra, apenas o bem penhorado responde pela dívida do devedor. O restante 

                                                     
152 NEVES, Celso. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei n°. 5.869 de 11 de janeiro de 1973. 
2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 260. 
153 BRASIL, op. cit., 2015. 



 

80 | A construção do âmbito de aplicação da Lei 11.101/05 a partir dos Tribunais… 

 

do seu patrimônio continua livre e disponível para ele dispor como entender 

melhor. Ademais, apenas o credor que entrou com a ação de execução terá direito 

ao bem penhorado, salvo os direitos de credor que possua preferência 

fundamentada em título legal154.  

Quanto à execução de devedor insolvente, todavia, a totalidade155 de bens 

do obrigado vai responder por suas dívidas. Esse patrimônio vai servir para pagar 

todos os credores, e não apenas o autor do processo de execução. Existe uma 

universalidade de bens (aspecto objetivo) e de credores (aspecto subjetivo).  

Por isso, a insolvência torna-se processo distinto dos demais, visto que, nas 

outras formas de execução, o objetivo é “apenas o de satisfação do crédito, por 

atos de natureza tipicamente executiva, no procedimento da insolvência, o que se 

objetiva é a defesa dos créditos de todos os credores do insolvente, para o que se 

faz necessário mesclar atividades de conhecimento e de execução e até 

acautelamento”156. A ação de insolvência visa à solidariedade e à universalidade 

                                                     
154 DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de Direito Processual Civil. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 
1.057. 
155 Ressalta-se a exceção dos bens impenhoráveis. São eles: Art. 833. São impenhoráveis: I - os 
bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os 
pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de 
elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 
padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se 
de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias 
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ; V - os 
livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis 
necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais 
necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena 
propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos 
públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou 
assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 
(quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido 
político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob 
regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. § 1º A impenhorabilidade não 
é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua 
aquisição. § 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para 
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às 
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição 
observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º . § 3º Incluem-se na impenhorabilidade 
prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas 
pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens 
tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou 
quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. 
156 DONIZETTI, op. cit., 2013, p. 1.057. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art528%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art529%C2%A73
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para garantir que todos os credores possuam tratamento igualitário. Em 

decorrência disso tem-se o princípio par conditio creditorum.  

Dessa forma, o processo executivo concursal impõe uma ordem com o 

objetivo de que todos os bens do obrigado façam parte de uma massa 

(universalidade objetiva) para pagar a todos os credores (universalidade subjetiva) 

que o devedor possui. Esse processo impõe regras equitativas de pagamento, com 

o fito de evitar que o patrimônio do devedor seja dilapidado de forma inútil ou que 

prejudique credor. Assim, essa execução atua como meio de garantir uma 

comunhão das perdas entre os credores do insolvente157. 

Passa-se a analisar, portanto, o processo de insolvência civil brasileiro. 

Para tanto, é importante verificar seus pressupostos, seus efeitos, suas 

características e suas fases. Nesse contexto, estuda-se a doutrina e legislação 

sobre a ação de execução contra devedor insolvente no próximo tópico. 

 

2.1.1 Insolvência 

  

O artigo 748 do CPC/73 dispõe que “dá-se insolvência toda vez que as 

dívidas excederem à importância dos bens do devedor”158. Ocorre que esse artigo 

não determina com clareza todos os pressupostos do estado de insolvência, pois 

apenas a analisa pelo critério econômico. “O mero desequilíbrio patrimonial 

(passivo maior que o ativo) revela apenas um estado de fato, de ordem econômica, 

e a insolvência, na sua amplitude, constitui novo estado jurídico para o devedor”159. 

Ademais, não basta o desequilíbrio patrimonial para o início desse 

processo. Por se tratar de um procedimento executivo, subordina-se também aos 

pressupostos comuns da execução: o título executivo e o não pagamento do 

devedor 160 . O devedor ser civil (requisito subjetivo) e ter sentença judicial 

decretando a insolvência são requisitos necessários para ocorrer a decretação da 

insolvência.  

                                                     
157  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 41. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007, v. II, p. 477. 
158 BRASIL, op. cit., 1973. 
159 DONIZETTI, op. cit., 2013, p. 1.058. 
160 THEODORO JÚNIOR. Op. cit. 2007, v. II, p. 477. 
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Na análise desses requisitos, percebe-se, primeiramente, que o devedor 

deve ser o civil. Dessa forma, somente pode ser insolvente quem não se encaixe 

no conceito de empresário descrito no artigo 966 do CC/2002. Pode ser pessoa 

natural ou jurídica161, desde que não desempenhe atividade descrita pelo Código 

Civil como empresarial, visto que, para os empresários, o procedimento de 

insolvência é o descrito pela Lei n° 11.101/05 (LRE).   

Quanto ao título executivo, o art. 754 do CPC/73 dispõe que “o credor 

requererá a declaração de insolvência do devedor, instruindo o pedido com título 

executivo judicial ou extrajudicial (art. 586)”162. Esse dispositivo, portanto, deixa 

clara a exigência de a dívida ser materializada em título executivo. A dúvida, 

todavia, reside se todos os credores comuns do devedor devem ter o título 

executivo ou não.  

Vicente Greco Filho163 entende que o credor que não possui título executivo 

deve primeiro materializar a dívida em título executivo no curso de um processo 

de conhecimento para após habitar-se no processo de insolvência. Já para Pontes 

de Miranda 164 , dispensa-se o título executivo e a liquidez da dívida para os 

credores que não protocolaram o pedido de insolvência. Em seu argumento, 

informa que se o credor, quando aberto o concurso creditório, pode cobrar a dívida 

não vencida, também seria possível a cobrança de dívida não materializada em 

título executivo.  

A jurisprudência também adota o mesmo entendimento de Pontes de 

Miranda, visto que, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), “desimporta, para 

habilitação de crédito na insolvência civil, que o título seja líquido e certo”165. 

                                                     
161 Também se aplica para as sociedades simples que desenvolvem atividades econômicas e para 
outras modalidades de pessoas jurídicas que exercem atividades econômicas como associações, 
fundações etc. 
162 BRASIL, op. cit., 1973. 
163 GREGO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, v. 3, 
p. 125. 
164 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1960, v. 11, p. 434. 
165 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 39037 / SP, Recurso Especial 1993/0026413-3. 
Insolvência civil. Habilitação. Fundamentada suficiente (Súmula nº 283 do STF). 1. Desimporta, 
para a habilitação de crédito na insolvência civil, que o título seja líquido e certo. 2. Matéria de prova 
não em especial. 3. Se o aresto recorrido se embasa em mais de um fundamento e um deles, 
suficiente para conclusão do decisum, não se encontra atacado pelo recorrente o apelo não cabe. 
4. Recurso não provido. Recorrente: Banco do Bradesco S/A. Recorrido: Laudo Romba Massa Falida 
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Concorda-se com o posicionamento do STJ e de Pontes de Miranda, pois exigir 

que o credor entre inicialmente com processo de conhecimento para após 

habilitar-se na execução coletiva poderia ser um entrave para o próprio 

recebimento do crédito. Com isso, perder-se-ia o sentido da ação de insolvência. 

Quanto à declaração de insolvência, importante distinguir a insolvabilidade 

e a insolvência. A primeira é um estado de fato que pode ser real ou aparente. Será 

real quando as dívidas forem superiores ao patrimônio do devedor. Por outro lado, 

será aparente quando ocorrer alguma das hipóteses previstas no art. 750 do 

CPC/73, quais sejam: “I - o devedor não possuir outros bens livres e 

desembaraçados para nomear à penhora; Il - forem arrestados bens do devedor, 

com fundamento no art. 813, I, II e III166”167. Além dessas hipóteses, pode ser 

aparente quando o próprio devedor solicitar a auto insolvência168.  

Já a segunda é um estado de direito. “Ela pressupõe a qualidade de devedor, 

que deve ser civil (pessoa natural ou jurídica), o estado real ou aparente de 

insolvabilidade e a sentença judicial” 169 . Dessa forma, como é apenas uma 

presunção, o devedor, caso não esteja insolvente, deverá provar sua condição 

diversa. O ônus da prova, portanto, é do possível insolvente, conforme dispõe o art. 

756170 do CPC/73.171  

                                                     
e Edson Cucolichio. Relator: Ministro Waldemar Zveiter. Terceira Turma. DJE:  12/06/1995. 
Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%22DESIMPORTA%2C+PARA+HABILIT
A%C7%C3O+DE+CR%C9DITO+NA+INSOLV%CANCIA+CIVIL%22&tipo_visualizacao=RESUMO&b=A
COR&thesaurus=JURIDICO&p=true#SUCESSIVOS1. Acesso em: 7 maio 2020. 
166 A certidão do oficial de justiça informando que não encontrou bens livres e desembaraçados é 
suficiente para fundamentar o pedido de insolvência em decorrência do desequilíbrio patrimonial 
(GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, v. 3, p. 
123). 
167 BRASIL, op. cit., 1973. 
168 Possibilidade elencada no art. 759 do CPC/73, in verbis: “é lícito ao devedor ou ao seu espólio, 
a todo tempo, requerer a declaração de insolvência” (Ibid). 
169 DONIZETTI, op. cit., 2013, p. 1.059. 
170 Art. 756 do CPC/73: “Nos embargos pode o devedor alegar: I - que não paga por ocorrer alguma 
das causas enumeradas nos arts. 741, 742 e 745, conforme o pedido de insolvência se funde em 
título judicial ou extrajudicial; Il - que o seu ativo é superior ao passivo” (BRASIL, op. cit., 1973).  
171 Ressalta-se, todavia, que o STJ já firmou o acórdão repetitivo (Tema Repetitivo 243) que, quando 
se trata de ação de insolvência com fundamento na fraude contra credores, o ônus da prova é do 
credor, vide: “PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE 
EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. 
CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO 
CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, §4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, 
§ 3º, DO CPC. 1.  Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1.  É indispensável 
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Para além, é importante ressaltar que o credor não é obrigado a requerer a 

instauração o processo de execução coletiva. Ora, como antes da sentença de 

declaração de insolvência não existe a insolvência propriamente dita, o credor, 

antes de instaurado o processo coletivo, poderá optar entre os dois remédios 

processuais: a insolvência ou a execução singular.  

Com a sentença de insolvência, instaura-se o processo de execução 

coletiva. A ação de insolvência acarreta modificações tanto na esfera jurídica do 

devedor quanto na dos credores. Essas alterações às partes do processo 

acontecem tanto na ordem objetiva quanto na subjetiva.  

As modificações objetivas são as ligadas à dívida. No que tange ao devedor, 

os principais efeitos são o vencimento antecipado das dívidas, arrecadação da 

totalidade dos bens penhoráveis existentes ou futuros, o juízo universal e a 

interrupção da prescrição. Já quanto aos credores, o principal efeito objetivo é a 

perda da eficácia das ações existentes, em decorrência do juízo universal172.  

O vencimento antecipado das dívidas é o efeito que proporciona maior 

igualdade entre os credores, visto que, caso não fosse assim, o credor de dívida 

parcelada a longo prazo teria uma desvantagem em relação ao credor de dívida à 

                                                     
citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do 
art. 615-A do CPC. 1.2.  O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora 
do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3.   A   
presunção   de   boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: 
a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4.  Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, 
é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de 
levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do 
CPC. 1.5.  Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a 
alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a 
solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se 
anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do 
processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (BRASIL, 
Superior Tribunal de Justiça. REsp 956943/PR, Recurso Especial 2007/0124251-8. PROCESSO 
CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE 
TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ 
DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. 
ART. 659, §4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. Recorrente: Carlos 
Oscar Premazzi. Recorrido. Júlio César da Silva. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Corte Especial. 
DJE: 01/12/2014. Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=PRESUN%C7%C3O+INSOLV%CANCIA+
ONUS+DA+PROVA&repetitivos=JULGADO+E+CONFORME+E+%22RECURSOS+REPETITIVOS%22&t
ipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true. Acesso em: 12 maio 2020). 
172 THEODORO JÚNIOR, op. cit., 2007, v. II, p. 478. 
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vista ou com menor prazo de pagamento. Esse efeito é decorrente do princípio par 

conditio creditorum. 

A arrecadação dos bens, por sua vez, justifica-se por duas razões: 1) evitar 

o desvio ou a ocultação desses bens pelo devedor, pois, caso esses atos 

acontecessem, haveria prejuízo aos credores; 2) evitar possíveis disputas entre os 

credores173. Assim, esse objetivo torna o processo mais seguro para todas as 

partes envolvidas.  

O juízo universal, por sua vez, é a atração, para o mesmo processo, de todas as 

disputas que recaem sobre o patrimônio do devedor insolvente, inclusive as execuções já 

em curso, e de todos os credores. Existe “com o fito de atender-se ao pagamento dos 

créditos, especificamente declarados ou de todos existentes contra o mesmo devedor, 

com todos os bens deste ou com os especificamente declarados, inventariados ou 

penhorados, em espécie ou com o produto de sua venda”174. 

Por fim, outro efeito é a interrupção da prescrição, consequência descrita 

no artigo 777 do CPC/73 que dispõe que “a prescrição das obrigações, 

interrompida com a instauração do concurso universal de credores, recomeça a 

correr no dia em que passar em julgado a sentença que encerrar o processo de 

insolvência”175. Assim, apesar de não haver disposição expressa no artigo sobre 

efeitos da declaração de insolvência, a interrupção da prescrição é um efeito 

objetivo dessa declaração. 

A mais relevante consequência da ação de insolvência, todavia, é subjetiva. 

Esta é sentida pelo devedor, visto que ele “perde o direito de administrar os seus 

bens e de dispor deles, até a liquidação total da massa”176. Essa interdição, por sua 

vez, permanece até a quitação de todas as obrigações do insolvente, conforme 

estabelece o artigo 782177 do CPC/73. 

                                                     
173 TAVARES JÚNIOR, Homero Francisco. Execução por quantia certa contra Devedor Insolvente: 
as interfaces de um procedimento comumente esquecido pelos operadores do Direito. In: Revista 
Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal. Brasília, ano 12, v. 23, p. 103-
139, jan./dez.,2004, p. 119-120. 
174 PACHECO, José da Silva. Tratado das execuções: processo de execução. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1975. v. 2, p. 566. 
175 BRASIL, op. cit., 1973. 
176 Art. 752 do CPC/73 (Ibid). 
177 Art. 782. A sentença, que declarar extintas as obrigações, será publicada por edital, ficando o 
devedor habilitado a praticar todos os atos da vida civil (Ibid). 
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A perda da administração dos bens, porém, não é análoga à perda da 

personalidade ou da capacidade. O insolvente pode exercer todos os atos de 

natureza não patrimonial. Ademais, também poderá exercer livremente os direitos 

patrimoniais sobre bens não penhoráveis178. “Nem sequer a arrecadação importa 

em perda da propriedade do devedor sobre os bens confiados à gestão do 

administrador. A perda, enquanto não ocorre a expropriação executiva final, refere-

se apenas e tão-somente à disponibilidade e administração dos mesmos bens”179. 

Dessa forma, com o início do processo de insolvência, os bens do devedor 

passam a integrar uma massa que é vinculada ao pagamento de todas as dívidas. 

A administração dessa massa e dos pagamentos são do administrador judicial. 

Ele é um auxiliar da justiça que atua no interesse dos credores e é nomeado pelo 

juiz na sentença que declara a insolvência180.  

Ressalta-se que o devedor, além da perda administrativa e financeira, 

também tem a atividade judicial restrita. Apesar de poder fiscalizar as ações que 

possui interesses patrimoniais, o insolvente não pode mais ser parte e perde sua 

capacidade processual, visto que toda a representação da massa compete ao 

administrador judicial, conforme estabelece o art. 766, inciso II181, do CPC/73182. 

Após a análise dos efeitos da declaração de insolvência, cumpre analisar 

como são as fases processuais dessa ação. Quem são os legitimados para 

protocolar o pedido, qual juiz competente, como ocorre a arrecadação e os 

pagamentos e como se encerra o processo. Assim, estudam-se, no próximo 

tópico, as fases da Ação de Execução contra devedor insolvente.  

 

 

 

 

                                                     
178 THEODORO JÚNIOR, op. cit., 2007, v. II, p. 479. 
179 Ibid, p. 479. 
180 Art. 761 do CPC/73: “Na sentença, que declarar a insolvência, o juiz: I - nomeará, dentre os 
maiores credores, um administrador da massa; II - mandará expedir edital, convocando os credores 
para que apresentem, no prazo de 20 (vinte) dias, a declaração do crédito, acompanhada do 
respectivo título” (BRASIL, op. cit., 1973). 
181 Art. 766. Cumpre ao administrador: II - representar a massa, ativa e passivamente, contratando 
advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e submetidos à aprovação judicial. (Ibid) 
182 THEODORO JÚNIOR, op. cit., 2007, v. II, p. 479. 
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2.1.2 Fases da Ação de Execução contra devedor insolvente 

 

Inicialmente, é importante mencionar os legitimados para propor a ação de 

insolvência. De acordo com o art. 753 do CPC/15, “a declaração de insolvência 

pode ser requerida: I - por qualquer credor quirografário; II - pelo devedor; III - pelo 

inventariante do espólio do devedor” 183 . Dessa forma, percebe-se que não há 

permissão legislativa para a decretação da insolvência ex officio pelo juiz.  

O magistrado também não pode instaurar processo de Ação de Execução 

contra devedor insolvente em incidente de execução singular, mesmo que 

provocado para tanto. A ação autônoma é requisito obrigatório para a abertura da 

ação de insolvência, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça 184 , no 

informativo n° 0661, que “constatada a ausência de bens penhoráveis, a 

declaração de insolvência civil dos executados não pode ser feita no bojo da 

própria ação executiva”185, em seguida fundamenta: 

 

O processo de insolvência é autônomo, de cunho declaratório-constitutivo, e 

busca um estado jurídico para o devedor, com as consequências de direito 

processual e material, não podendo ser confundido com o processo de 

execução, em que a existência de bens é pressuposto de desenvolvimento do 

processo. Outrossim, resta impossível a conversão do feito executivo em 

insolvência civil, "dada as peculiaridades de cada procedimento e a natureza 

concursal do último, implicando, eventualmente, até mesmo diferentes 

competências de foro. 

 

 Essa ação  autônoma,  por  sua vez, quando instaurada pelo credor, deve ser 

                                                     
183 BRASIL, op. cit., 2015. 
184 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.823.994/MS, Informativo n. 0661. PROCESSUAL 
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAC ̧ÃO DOS ARTS. 458 DO CPC/73 E 
489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE INSOLVÊNCIA CIVIL NO BOJO DA PRÓPRIA AÇÃO 
EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. Recorrente: Banco do Brasil S/A. Recorrido: Rodolfo Roca Filho e 
Hamilton Lessa Coelho (Espólio). Relator: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. DJE:  
19/12/2019. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=INSOLV%CANC
IA+PROCESSO+AUTONOMO&operador=mesmo&tipo_visualizacao=RESUMO&b=INFJ&thesaurus=
JURIDICO&p=true. Acesso em: 25 maio 2020. 
185 Ibid. 
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realizada por credor quirografário. Assim, não são todos os credores que têm o 

poder de requerer a insolvência do seu devedor. Ora, caso seja credor com 

garantia, ele poderá executar o próprio bem contratual, não é preciso solicitar a 

insolvência, todavia poderá fazê-lo caso o bem penhorado não seja suficiente para 

o pagamento da totalidade da dívida ou renuncie a garantia186.  

Ademais, o credor deverá anexar, na sua petição, o comprovante da dívida 

materializado em título executivo (judicial ou extrajudicial187), conforme dispõe o 

artigo 754 do CPC/73188. A dívida também precisa estar líquida, certa e exigível. 

Esses comprovantes, portanto, são necessários no pedido de Ação de Execução 

contra devedor insolvente. 

O próprio devedor também pode pedir a autoinsolvência. A lei, todavia, não 

exige a obrigatoriedade. Assim, o devedor apenas solicita a insolvência caso 

deseje, se não, poderá esperar o cumprimento individual das obrigações ou o 

pedido da insolvência por credor. Caso o devedor venha a falecer, é facultado ao 

inventariante requerer a insolvência do de cujus, desde que os pressupostos para 

a insolvência estejam preenchidos.  

                                                     
186 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, 
e-book. 
187 Pelo Código de Processo Civil de 2015, no art. 784, são títulos executivos extrajudiciais: I - a 
letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou 
outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento particular assinado pelo 
devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério 
Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por 
conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, 
anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro 
de vida em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o crédito, 
documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos 
acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda 
Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos 
inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de 
condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde 
que documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro 
relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, 
fixados nas tabelas estabelecidas em lei; XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição 
expressa, a lei atribuir força executiva. § 1º A propositura de qualquer ação relativa a débito 
constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. § 2º Os títulos 
executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem 
executados. § 3º O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de 
formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como o lugar 
de cumprimento da obrigação (BRASIL, op. cit., 2015). 
188 BRASIL, op. cit., 1973. 
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Greco Filho189 divide o processo de insolvência em 4 fases, quais sejam: 1ª 

- postulatória; 2ª - arrecadação e habilitação de créditos; 3ª - verificação e 

classificação de créditos; 4ª - liquidação e pagamento. Essa divisão facilita a 

compreensão do processo de insolvência, por isso é adotada no presente trabalho. 

Ressalta-se, todavia, que outros autores também são estudados para aprofundar 

o conhecimento da presente ação. 

A fase postulatória se inicia com a petição inicial requerendo a insolvência. 

Essa petição deve ser acompanhada do título executivo190. Ademais, deverá ser 

protocolada na comarca onde o devedor tem domicílio, conforme dispõe o artigo 

760 do CPC/73191 e deverá conter todos os documentos dispostos nesse artigo 

caso o autor seja o devedor ou o seu espólio. Dentre o rol de documentos, deve-se 

apresentar a relação de credores, a individuação de todos os bens e o relatório do 

estado patrimonial. 

A relação de credores é documento obrigatório nas execuções coletivas. A 

individuação dos bens deve conter o valor estimado desses bens. Esse documento 

trata do patrimônio disponível do devedor. Caso o valor desses bens apresente um 

valor irrisório comparado ao montante da dívida, significará a inexistência de 

patrimônio. Fato que impede a declaração de insolvência. Já o relatório é um 

documento dispensável, por ser apenas um documento que o juiz toma 

conhecimento da causa da insolvência, caso precise arbitrar a pensão192.193 

                                                     
189 GRECO FILHO, op. cit., 2009, v. 3, p. 128. 
190 Art. 754 do CPC/73: O credor requererá a declaração de insolvência do devedor, instruindo o 
pedido com título executivo judicial ou extrajudicial (art. 586) (BRASIL, op. cit., 1973). 
191 Art. 760 do CPC/73: A petição, dirigida ao juiz da comarca em que o devedor tem o seu domicílio, 
conterá: I - a relação nominal de todos os credores, com a indicação do domicílio de cada um, bem 
como da importância e da natureza dos respectivos créditos; II - a individuação de todos os bens, 
com a estimativa do valor de cada um; III - o relatório do estado patrimonial, com a exposição das 
causas que determinaram a insolvência (BRASIL, op. cit., 1973). 
192 A pensão pode ser requerida pelo próprio devedor, conforme dispõe o art. 785: “O devedor, que 
caiu em estado de insolvência sem culpa sua, pode requerer ao juiz, se a massa o comportar, que 
lhe arbitre uma pensão, até a alienação dos bens. Ouvidos os credores, o juiz decidirá”. Ressalta-
se que os credores poderão impugnar o pedido alegando que o patrimônio não comporta esse 
pagamento ou que a insolvência ocorreu por culpa do devedor. Caso o juiz autorize a pensão, esta 
será devida do momento de sua concessão até a liquidação dos bens. Ressalta-se, todavia, que a 
pensão pode ser suspensa pelo juiz (BRASIL, op. cit., 1973).  
193 TAVARES JÚNIOR, op. cit., 2004, p. 115. 
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O devedor deverá ser citado para, caso queira, oponha embargos ao pedido 

de insolvência194. É possível argumentar, nos embargos, os seguintes fatos: “a) 

pedir o depósito da quantia correspondente ao crédito do requerente; b) impugnar 

a legitimidade ou o valor do mesmo” 195 . O depósito tem o poder de elidir a 

declaração de insolvência. A legitimidade ou não do crédito deverá ser apurada 

pelo juiz na sentença, após a audiência de instrução, quando há necessidade da 

produção de provas.  

Caso não tenha embargos, o juiz sentenciará, mas isso não significa a 

procedência do pedido196. O magistrado deverá apurar os fatos e as provas antes 

de pronunciar-se quando não for clara a situação de insolvência197. Cabe recurso 

de apelação da sentença proferida, independentemente se declarou ou não a 

insolvência.  

O juiz nomeia o administrador judicial para auxiliar o juízo na Ação de 

Execução contra o devedor insolvente na sentença que decreta a insolvência198. O 

nomeado deve ser, preferencialmente, um dos maiores credores. O juiz poderá, 

porém, sob o critério de maior conveniência, “nomear diferentemente, inclusive 

dando preferência aos credores do local e, às vezes, até designando administrador 

que não seja credor”199. 

O nomeado deverá aceitar o cargo no prazo de 24 horas200. O administrador 

tem como função arrecadar os bens do devedor, representar a massa ativa e 

passivamente, praticar os atos de conservação dos direitos e das ações e alienar 

os bens da massa, conforme dispõe o artigo 766 do CPC/73. Dessa forma, deverá 

atuar de forma ativa para proteger o processo, principalmente, o interesse da 

                                                     
194 Art. 755 do CPC/73: O devedor será citado para, no prazo de 10 (dez) dias, opor embargos; se os 
não oferecer, o juiz proferirá, em 10 (dez) dias, a sentença (BRASIL, op. cit., 1973). 
195 PACHECO, op. cit., 1975. v. 2, p. 570. 
196 Art. 758 do CPC/73: Não havendo provas a produzir, o juiz dará a sentença em 10 (dez) dias; 
havendo-as, designará audiência de instrução e julgamento (BRASIL, op. cit., 1973). 
197 TAVARES JÚNIOR, op. cit., 2004, p. 115. 
198  Art. 149 do CPC/15. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam 
determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de 
justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador 
judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias (BRASIL, op. cit., 2015). 
199 SANTOS, op. cit., 2017, e-book. 
200 Art. 764 do CPC/73. Nomeado o administrador, o escrivão o intimará a assinar, dentro de 24 
(vinte e quatro) horas, termo de compromisso de desempenhar bem e fielmente o cargo (BRASIL, 
op. cit., 1973). 
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massa. Para tanto, tem como principal função arrecadar todos os bens alienáveis 

do devedor, esteja na posse do insolvente esteja na posse de terceiros. Nesse 

caso, deverá promover a ação específica para recuperar o bem.  

O administrador judicial deve ser remunerado pelo serviço prestado. O juiz 

determinará o valor da remuneração de acordo com a responsabilidade e a 

importância do trabalho prestado201. Não existe, portanto, um critério legislativo 

objetivo para a determinação da remuneração. Ademais, o administrador responde 

pelos danos que causar à massa por dolo ou culpa202.  

A segunda fase do processo de insolvência diz respeito à verificação e à 

classificação dos créditos. Todos os credores do insolvente devem habilitar-se no 

processo para que consigam receber o valor devido. Ora, com a declaração de 

insolvência, há a suspensão de todas as ações e execuções do devedor. Assim, os 

credores precisam entrar no processo coletivo como a única alternativa para o 

recebimento do seu crédito. 

Na sentença de declaração de insolvência, além da nomeação do 

administrador, o juiz “mandará expedir edital, convocando os credores para que 

apresentem, no prazo de 20 (vinte) dias, a declaração do crédito, acompanhada do 

respectivo título” 203 . Até os credores com garantia real e os com crédito 

privilegiado devem se submeter à execução coletiva204. A habilitação deve ser 

realizada, mesmo que a ação autônoma tenha sido encaminhada ao juízo universal 

da insolvência. 

A Fazenda Pública é a única que não precisa se habilitar na insolvência. O 

Fisco tem a opção de entrar com a execução singular ou declarar seu crédito na 

coletiva, conforme se pode ver no acórdão do Superior Tribunal de Justiça205: 

                                                     
201  Art. 767 do CPC/73. O administrador terá direito a uma remuneração, que o juiz arbitrará, 
atendendo à sua diligência, ao trabalho, à responsabilidade da função e à importância da massa 
(Ibid). 
202 Art. 161 do CPC/15. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou 
culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o 
que legitimamente despendeu no exercício do encargo (BRASIL, op. cit., 2015). 
203 Art. 761, inciso II do CPC/73 (BRASIL, op. cit., 1973). 
204 ROCHA, José de Moura. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1974, v. IX, p. 217. 
205  BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 45634/MG, Recurso Especial 1994/0007863-3. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. TITULAR DE 
EXECUÇÃO SINGULAR. EXEGESE DO ART. 762 §1º CPC. DOUTRINA. RECURSO DESACOLHIDO.  
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Direito Processual Civil. Insolvência Civil. Habilitação de Créditos. Titular de 

Execução Singular. Exegese do art. 762, par. 1., CPC. Doutrina. Recurso 

Desacolhido. I - A remessa das execuções individuais ao juízo universal da 

insolvência não supre a necessidade de habilitação. A Exceção da Fazenda 

Pública, todos os Credores estão sujeitos a habilitação através de petição 

escrita que atenda aos requisitos do art. 282, CPC. II - Justifica-se a exigência 

inclusive para o fiel cumprimento do Disposto nos arts. 761, II e 768, CPC. 

(grifo da autora) 

 

Conforme também se pode ver no acórdão acima, a forma da habilitação 

deve seguir o rito da petição inicial comum. O Código de Processo Civil não dispôs 

sobre forma específica para a ação de habilitação de crédito na execução coletiva. 

Por isso, utiliza-se o procedimento geral. A petição, como dito, deverá ser 

acompanhada do documento da dívida.  

Findo o prazo de habilitação, o escrivão colocará em ordem as habilitações 

recebidas. Após, o escrivão providenciará a intimação de todos os credores e do 

devedor para que eles manifestem a sua oposição aos créditos que constam na 

lista. 206  É possível ampla discussão pelos credores sobre a legitimidade dos 

créditos, visto que se almeja evitar fraudes e demais atos maliciosos que tentam 

prejudicar o par conditio creditorum207.  

O credor que perder o prazo de 20 dias para habilitação do crédito é 

chamado de credor retardatário. “Ao credor retardatário é assegurado o direito de 

disputar, por ação direta, antes do rateio final, a prelação ou a cota proporcional 

ao seu crédito”208. “Essa pretensão de habilitar-se de forma retardatária deve ser 

realizada   em   processo   à   parte   para   que   não  prejudique  o  andamento   da 

                                                     
Recorrente: Companhia Real de Investimentos S/A. Recorrido: Manoel Antônio da Silveira. Relator: 
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Quarta Turma. DJE:  23/06/1997. Disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199400078633&dt_
publicacao=23-06-1997&cod_tipo_documento=&formato=PDF. Acesso em: 27 maio 2020. 
206 Art. 768 do CPC/73: Findo o prazo a que se refere o no II do art. 761, o escrivão, dentro de 5 
(cinco) dias, ordenará todas as declarações, autuando cada uma com o seu respectivo título. Em 
seguida intimará, por edital, todos os credores para, no prazo de 20 (vinte) dias, que lhes é comum, 
alegarem as suas preferências, bem como a nulidade, simulação, fraude, ou falsidade de dívidas e 
contratos (BRASIL, op. cit., 1973). 
207 THEODORO JÚNIOR, op. cit., 2007, v. II, p. 504. 
208 Art. 784 do CPC/73 (BRASIL, op. cit., 1973). 
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execução”209.  

Após o rateio, todavia, o credor retardatário não poderá requerer qualquer 

direito da massa, mesmo que seu crédito seja privilegiado210. Ernane Fidélis, por 

outro lado, entende que “os efeitos da sentença, nessa hipótese, retroagiriam à 

data da propositura da ação, ou seja, mesmo com o rateio, haveria retorno ao 

estado anterior, podendo o retardatário reclamar, inclusive, daqueles que já foram 

aquinhoados. Haveria, assim, a organização de um novo quadro”211. 

A possibilidade elencada por Ernane Fidélis não é compartilhada no 

presente trabalho, pois se entende que retroagir os efeitos da sentença à data de 

propositura da ação poderia tornar o processo mais demorado e mais inseguro. 

Ora, como o credor já recebeu o pagamento da sua dívida, entendeu como certo 

aquele valor, uma possível reclamação ao credor satisfeito geraria insegurança 

jurídica. Estaria beneficiando o credor retardatário em detrimento do credor 

pontual. 

Após as habilitações, deve-se elaborar o quadro geral de credores. O quadro 

é organizado de forma distinta a depender se houve ou não impugnações dos 

créditos. Humberto Theodoro Júnior 212  detalha as formas de elaboração do 

quadro geral de credores: 

 

I- Quando não há impugnação de crédito: [..] só há julgamento da habilitação 

quando ocorre a impugnação. Dessa forma, inexistindo impugnação no prazo 

legal, os autos das diversas declarações de crédito são encaminhados 

diretamente ao contador, que se encarregará de organizar o quadro geral de 

credores, observando, quanto à classificação dos créditos e dos títulos legais 

de preferência, o que dispõe a lei civil (art. 769). Se os concorrentes forem 

todos quirografários, a formulação do quadro observará a ordem alfabética 

apenas (art. 769, parágrafo único). II- Quando há impugnação de crédito: [..] o 

contador não poderá organizar o quadro geral antes de solucionado o caso 

por decisão judicial [..]. Cada crédito habilitado terá de ser impugnado, 

                                                     
209 THEODORO JÚNIOR, op. cit., 2007, v. II, p. 505. 
210 NEVES, op. cit., 1977, p. 260. 
211 SANTOS, op. cit., 2017, e-book. 
212 THEODORO JÚNIOR, op. cit., 2007, v. II, p. 506. 
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separadamente, correndo a disputa nos autos da respectiva declaração. 

Haverá, em consequência uma instrução e uma sentença para cada 

impugnação. Só após o trânsito em julgado de todas as sentenças é que será 

organizado, pelo contador, o quadro geral de credores. 

 

Ressalta-se, todavia, a importância da ordem de classificação dos créditos 

no quadro geral de credores. Quando existem apenas créditos quirografários, o 

contador deverá organizar em ordem alfabética, conforme dispõe o art. 769, § 

único, do CPC/73 213 . O pagamento, por sua vez, “será sempre efetuado na 

proporção do crédito de cada um, em igualdade de condições”214. Quando existem 

créditos privilegiados, segue-se a seguinte ordem215: 

 

a) créditos trabalhistas, referentes a salários e quaisquer indenizações a que 

tem direito o empregado do devedor (inclusive acidente do trabalho – Lei n. 

6.449/77, art. 449, § 1o; art. 83, I, da Lei 11.101/2005);  

b) créditos relativos à massa, o que é previsto na Lei de Falências (art. 84). São 

encargos e dívidas, decorrentes da própria administração da massa, 

contraídas em razão da continuação dos negócios;  

c) créditos com garantia real (CC/2002, art. 961, d). Os créditos podem ter 

garantia especial, em forma de hipoteca, penhor e anticrese. Na organização 

do quadro, o crédito é destacado com a respectiva garantia. Depois de 

expropriado o bem, o produto da alienação, excluídas as despesas referentes 

ao processo e administração, e não havendo crédito trabalhista, responde 

integralmente pelo pagamento. O sobejo passa para rateio entre 

quirografários;  

d) créditos com privilégio especial. Os créditos com privilégio especial são os 

definidos nos arts. 964, I a VIII, do Código Civil de 2002, e 83, IV, da Lei de 

Falências, e também em leis esparsas, como ocorre no Estatuto da OAB, que 

privilegia o crédito na falência, concurso de credores, insolvência e liquidação 

extrajudicial (art. 24 do novo Estatuto – Lei n. 8.906, de 4-7-1994); 

                                                     
213 BRASIL, op. cit., 1973. 
214 TAVARES JÚNIOR, op. cit., 2004, p. 119-120. 
215 SANTOS, op. cit., 2017, e-book. 
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e) antes do pagamento dos credores quirografários, pagam-se os créditos que 

gozam de privilégio geral (art. 1.569, I, III a V e VII, e Lei de Falências, art. 102, 

§ 4º), espécie de privilégio que só existe com relação aos créditos 

quirografários e não se limita a bens determinados; 

f) todos os créditos que não gozam de garantia real nem de privilégio são os 

chamados ‘quirografários’ e são liquidáveis por rateio, em igualdade de 

condições, na proporção de cada um. 

Os créditos tributários (imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições 

sindicais e previdenciárias) e os não tributários da Fazenda Pública, como 

seria a hipótese de dívidas representadas por títulos de crédito (LEF, art. 4o, § 

4º), não estão sujeitos à habilitação e, excluído o crédito trabalhista, gozam de 

preferência sobre os demais.  

 

O quadro geral de credores deve conter o percentual de rateio de cada um 

dos credores, caso a venda dos bens já tenha sido realizada. Se não tiver ocorrido 

a alienação, apenas constarão os credores, os valores e a ordem. O juiz deve 

homologar o quadro geral de credores elaborado pelo contador, após ter escutado 

todos os interessados, inclusive o devedor, por sentença, conforme dispõe o art. 

771 do CPC/73216. O recurso cabível contra essa sentença é apelação. 

A quarta fase é a liquidação e o pagamento. A liquidação é a venda dos bens 

arrecadados. Caso os bens não tenham sido alienados “antes da organização do 

quadro geral, o juiz determinará a alienação em praça ou em leilão, destinando-se 

o produto ao pagamento dos credores”217.  

Após a venda, os valores arrecadados deverão pagar os credores na ordem 

estabelecida no quadro geral de credores. “É possível que não se alcance, sequer, 

os credores quirografários, se, pagando os créditos privilegiados, o dinheiro se 

esgotar. Nesse caso o rateio se faz na última categoria que pôde ser parcialmente 

paga”218. Não sendo pagos todos os credores, o insolvente continuará responsável 

pelos créditos restantes219. 

                                                     
216 Art. 771. Ouvidos todos os interessados, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o quadro geral dos 
credores, o juiz proferirá sentença (BRASIL, op. cit., 1973). 
217 Art. 773 do CPC/73 (Ibid). 
218 GRECO FILHO, op. cit., 2009, v. 3, p. 136. 
219 Art. 774 do CPC/73. Liquidada a massa sem que tenha sido efetuado o pagamento integral a 
todos os credores, o devedor insolvente continua obrigado pelo saldo (BRASIL, op. cit., 1973). 
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Assim, se o devedor receber/adquirir bens penhoráveis, estes deverão ser 

arrecadados, por meio de incidente processual no mesmo juízo do processo de 

insolvência, para o pagamento daqueles credores que não receberam o valor do 

seu crédito de forma integral220. “Não é lícito, porém, o procedimento ex officio do 

juiz da execução. E também os terceiros, ainda que interessados, não são 

legitimados a promover a medida do art. 776, se não figuraram no quadro geral de 

credores”221. 

Aberto o incidente, o devedor poderá se opor. É livre para argumentar, pode, 

por exemplo, alegar a impenhorabilidade dos bens ou a ilegitimidade do credor. O 

juiz decidirá o incidente. O devedor, portanto, continua insolvente até que pague 

toda a dívida ou que seja declarada a extinção de suas obrigações por sentença.  

As obrigações do devedor serão extintas com o prazo de cinco anos após o 

encerramento do processo de insolvência 222 . Esse prazo começa a correr do 

trânsito em julgado da sentença após o pagamento dos credores223. Para tanto, o 

devedor deverá requerer ao juízo da insolvência a extinção das obrigações224.  

O juiz, após o pedido, deverá solicitar a publicação de edital para que os 

credores se manifestem sobre o pedido. Somente os credores com valores a 

receber que não estejam com os créditos prescritos que terão legitimidade para 

impugnar o pedido de extinção das obrigações. Julgadas as impugnações ou não 

as havendo, o juiz sentencia a extinção das obrigações do falido225.  

                                                     
220 Art. 775 do CPC/73. Pelo pagamento dos saldos respondem os bens penhoráveis que o devedor 
adquirir, até que se lhe declare a extinção das obrigações (Ibid). Art. 776 do CPC/73. Os bens do 
devedor poderão ser arrecadados nos autos do mesmo processo, a requerimento de qualquer 
credor incluído no quadro geral, a que se refere o art. 769, procedendo-se à sua alienação e à 
distribuição do respectivo produto aos credores, na proporção dos seus saldos (Ibid). 
221 THEODORO JÚNIOR, op. cit., 2007, v. II, p. 506. 
222 Art. 777 do CPC/73. A prescrição das obrigações, interrompida com a instauração do concurso 
universal de credores, recomeça a correr no dia em que passar em julgado a sentença que encerrar 
o processo de insolvência; art. 778 do CPC/73. Consideram-se extintas todas as obrigações do 
devedor, decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do encerramento do processo de 
insolvência (BRASIL, op. cit., 1973). 
223 NEVES, op. cit., 1977, p. 306. 
224  Art. 779 do CPC/73. É lícito ao devedor requerer ao juízo da insolvência a extinção das 
obrigações; o juiz mandará publicar edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, no órgão oficial e em 
outro jornal de grande circulação. 
225 Art. 781 do CPC/73. Ouvido o devedor no prazo de 10 (dez) dias, o juiz proferirá sentença; 
havendo provas a produzir, o juiz designará audiência de instrução e julgamento (BRASIL, op. cit., 
1973). 
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Após a sentença, o devedor estará habilitado para todos os atos da vida 

civil226. Todas as obrigações estarão extintas, independentemente da prescrição 

individual de cada uma ou do crédito estar ou não habilitado no processo de 

insolvência. Dessa forma, o devedor volta a ter a capacidade civil completa, visto 

que a extinção das obrigações, após o trânsito em julgado, encerra os efeitos da 

declaração de insolvência.  

A insolvência, como visto, acarreta inúmeros efeitos na vida do devedor. Por 

isso, é utilizada como última instância para o recebimento do crédito pelos 

credores. Como forma de tentar evitar a insolvência, o legislador trouxe a opção 

de o devedor se utilizar da concordata civil. Assim, estuda-se no próximo tópico 

esse instituto. 

 

2.1.3 Concordata Civil 

 

A concordata civil é uma alternativa ao devedor para que ele consiga 

negociar suas dívidas antes que seja liquidado todo o seu patrimônio disponível. 

Ela está prevista no artigo 783 do CPC/73 que dispõe que “o devedor insolvente 

poderá, depois da aprovação do quadro a que se refere o art. 769, acordar com os 

seus credores, propondo-lhes a forma de pagamento. Ouvidos os credores, se não 

houver oposição, o juiz aprovará a proposta por sentença”227. 

Dessa forma, o devedor somente poderá tentar negociar as suas dívidas 

com os credores nomeados no plano após a abertura do processo de insolvência 

e após a formação do quadro geral de credores. A proposta deverá ser realizada 

pelo insolvente, porém deverá ser aprovada por todos os credores. Assim, ainda 

que a maioria aprove, basta que um único credor a rejeite para que a proposta, em 

sua totalidade, não surta efeito.  

A forma de manifestação dos credores, por sua vez, não precisa ser 

necessariamente expressa. A ausência de oposição é suficiente para demonstrar 

                                                     
226 Art. 782 do CPC/73. A sentença, que declarar extintas as obrigações, será publicada por edital, 
ficando o devedor habilitado a praticar todos os atos da vida civil (BRASIL, op. cit., 1973). 
227 BRASIL, op. cit., 1973. 
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a concordância do credor com o plano apresentado228. Não havendo oposições, o 

juiz homologa a sentença. Com isso, “a aceitação das proposições formadoras do 

acordo implicará na constituição de contrato processual de índole novativa”229. 

Por fim, a sentença que homologa o acordo “não extingue, por si só, as obrigações 

do devedor, nem elimina a possibilidade de ser restabelecida a execução, caso haja 

descumprimento do acordo. Prova, portanto, a suspensão apenas da execução 

coletiva”230. 

Analisado, portanto, o procedimento de insolvência civil, passa-se ao 

estudo do procedimento de insolvência empresarial. Esse procedimento é 

regulado pela Lei n° 11.101/2005, mais conhecida como Lei de Falência e 

Recuperação de Empresas (LRE).  

 

2.2 Procedimentos regulados pela Lei 11.101/2005 

 

São três os procedimentos regulados pela Lei de Falência e Recuperação de 

Empresas: a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência. Como 

dito, a Lei n°11.101/2005 somente se aplica a empresários231. Ademais, não se 

aplica às empresas públicas, às instituições financeiras, à entidade de previdência 

complementar, à sociedade de plano de assistência à saúde, de capitalização e às 

seguradoras e às entidades equiparadas232233.  

Inicia-se o estudo pela falência. Por ser ela o instituto que se compara à 

insolvência civil e esta ter sido tratada anteriormente à concordata, escolheu-se 

começar o tópico pelo instituto falimentar.  Assim, passa-se ao estudo do 

processo de falência. 

 

 

                                                     
228 THEODORO JÚNIOR, op. cit., 2007, v. II, p. 513. 
229 ROCHA, op. cit., 1974, v. IX, p. 272. 
230 THEODORO JÚNIOR, op. cit., 2007, v. II, p. 513. 
231 Art. 1° da Lei n° 11.101/2005 (BRASIL, op. cit., 2005). 
232 Art. 2° da Lei n° 11.101/2005 (BRASIL, op. cit., 2005). 
233 Ressalta-se que o processo de quebra dessas empresas é regulado por lei especial e, em alguns 
casos, vai ser cabível a falência, vide o fato da operadora de plano de saúde está sujeita a falência, 
desde que a liquidação extrajudicial seja frustrada. (COELHO, op. cit., 2016, p. 286). 
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2.2.1 Falência 

 

“O vocábulo falência deriva do verbo falir, do latim fallere, que exprime a 

ideia de faltar com o prometido, identificando-se, outrossim, com o verbo enganar. 

Significa, pois, falha, omissão, traduzindo a falta do cumprimento daquilo que foi 

assumido”234. Já sob a ótica jurídica, falência significa a falta de capacidade de o 

devedor pagar suas dívidas, em decorrência da impossibilidade de o patrimônio 

arcar com todas os débitos235. 

A falência, todavia, não tem mais a punição do devedor como maior atributo. 

Com o advento da Lei n° 11.101/2005, a principal preocupação dela é com a 

preservação da empresa, restando a falência apenas para os devedores 

irrecuperáveis236. Sob uma concepção mais moderna, Rubens Requião define a 

falência como “uma solução para a empresa comercial arruinada: ou liquidada ou 

proporcionada a sua recuperação”237. 

A falência, portanto, busca “preservar e otimizar a utilização produtiva dos 

bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa”238. Manoel 

Justino239 resume a falência como 

 

Uma “grande execução”, processo no qual são arrecadados todos os bens do 

devedor para formar a “massa falida”, de um lado; de outro, faz-se o 

ordenamento de todos os débitos do falido, encontrando-se o valor devido, 

para formação do “quadro-geral de credores”, que é elaborado classificando-

se os créditos para serem pagos na ordem que a lei determina. Na sequência, 

transforma-se a “massa falida” em dinheiro e rateia-se o resultado aos 

componentes do “quadro-geral de credores”, na ordem legal. 

 

Nesse sentido, a falência é uma execução coletiva “dirigida  em face  de  um 

                                                     
234  CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa: o novo regime da insolvência 
empresarial. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 3. 
235 Ibid. 
236 RAMOS, op. cit., 2020, e-book. 
237 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, v. I, p. 6. 
238 Art. 75 da Lei n° 11.101/2005 (BRASIL, op. cit., 2005). 
239 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005 
comentada artigo por artigo. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 225. 



 

100 | A construção do âmbito de aplicação da Lei 11.101/05 a partir dos Tribunais… 

 

devedor qualificado pela condição de empresário insolvente, em que todos os seus 

bens (ativo) são arrecadados para a venda judicial forçada com a distribuição 

proporcional do ativo para pagamento de suas dívidas (passivo)”240. Necessário, 

portanto, analisar de forma mais detalhada essa “grande execução”.  

Sabendo que só pode falir quem é empresário, inicia-se o estudo do 

processo falimentar por quem pode pedir a falência do devedor. A falência pode 

ser requerida pelo próprio empresário, por sócio/acionista da sociedade ou por 

qualquer credor. Ressalta-se que, se o credor for empresário, ele apenas poderá 

ingressar com a ação de falência se for empresário regular, ou seja, se estiver 

devidamente registrado na Junta Comercial241.  

O artigo 105 da LRE dispõe que o empresário em crise econômico-

financeira, que não atende aos requisitos da recuperação judicial, tem o dever de 

requerer a sua falência. Esse dispositivo não encontra correspondente na 

insolvência, visto que, na execução contra devedor insolvente, o pedido de 

autoinsolvência é opcional ao devedor. A obrigação de requerer a falência, porém, 

não traz nenhuma consequência ao devedor que não a faz. 

A hipótese de a falência ser requerida por sócio é pouco comum. Ora, para 

que o pedido venha do sócio, é necessário que a maioria dos sócios não entenda 

como viável a instauração do processo coletivo, pois, caso fossem favoráveis, 

teriam entrado com o pedido de autofalência. Dessa forma, caso o sócio 

minoritário entenda que a atividade é inviável, ele poderá ingressar com essa ação. 

Na prática, todavia, o que mais ocorre, nessas situações, é a dissolução parcial da 

sociedade242.  

O pedido feito por credor é mais corriqueiro. Por ser o maior interessado no 

recebimento do crédito, o credor utiliza-se do processo de falência como uma ação 

de cobrança243. Faz-se  necessário  mencionar  a  discussão sobre a possibilidade 

                                                     
240 ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de Almeida. Da ilegitimidade e falta de interesse da Fazenda 
em requerer a falência. In: WAISBERG, Ivo; RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende (org). Temas de 
Direito da Insolvência - Estudos em homenagem ao Professor Manoel Justino Bezerra Filho. São 
Paulo: IAPS, 2017, p. 748. 
241 A impossibilidade do requerimento da falência de terceiro por empresário irregular é uma das 
consequências da ausência de registro. 
242 COELHO, op. cit., 2016, p. 366. 
243 Principalmente antes da Lei 11.101/2005, pois esta não exigia valor mínimo para a propositura 
da ação de falência. “Não raro se verificava a propositura de pleitos falimentares de valores ínfimos, 
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de a Fazenda Pública, enquanto credora, requerer a falência do empresário.  

Essa discussão não é nova, porém é sempre objeto de debates. Existem 

argumentos a favor e contra a legitimidade do fisco para requerer a falência do 

empresário. Contra, encontra-se o Enunciado 56 da Jornada de Direito Comercial 

do CJF244: “A Fazenda Pública não possui legitimidade ou interesse de agir para 

requerer a falência do devedor empresário”. Em sentido oposto, posiciona-se 

Fábio Comparato245: 

 

Ora, o credor que pede a falência do seu devedor está pedindo objetivamente 

a abertura de um processo onde se apliquem todas essas medidas de tutela 

jurídica do seu crédito, tanto no confronto com os demais credores, quanto 

relativamente ao próprio devedor, medidas essas que o direito comum 

desconhece. O requerimento de falência não é mera provocação de 

provimento judicial, mas autêntica ação em juízo. Discute-se apenas sobre 

qual a natureza jurídica dessa ação, ou qual o seu caráter preponderante, se 

executivo ou constitutivo. Mas não há dúvida de que o autor não é um 

substituto processual, nem age como representante de um vago interesse de 

categoria, como se chegou a afirmar (Renzo Provinciali, ob. cit., vol 1, n. 98). 

Ela age no seu próprio interesse, muito embora se, como resultado de fato, 

nem sempre necessário, acabe realizando também a tutela dos interesses dos 

outros credores (cf. S. Satta, Istituzioni di Diritto Fallimentare, 4ª ed., Roma, 

1953, págs. 48-49; Piero Pajardi, ob. cit., pág. 107). É sabido, aliás, que para 

muitos credores a abertura do concurso é desinteressante, do ponto-de-vista 

prático. Sucede que, no Direito brasileiro, a falência é antes de tudo requerida, 

não com base em genérica cessação de pagamentos — tal como ocorre nas 

legislações que ainda seguem a tradição do Código de Comércio de Napoleão 

                                                     
almejando os titulares de crédito a pronta satisfação de seus interesses mediante a realização do 
depósito elisivo, que além de ensejar o imediato pagamento do débito pendente, afastava, por outro 
lado, o risco da quebra do devedor.” (SANTOS, Assione. A impontualidade e a presunção de 
insolvência como condição do processo falimentar (art. 94, Lei 11.101/05): crítica e sugestão 
legislativa. In: WAISBERG, Ivo; RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende (org). Temas de Direito da 
Insolvência - Estudos em homenagem ao Professor Manoel Justino Bezerra Filho. São Paulo: IAPS, 
2017, p 41-42). 
244  FEDERAL, Conselho de Justiça. Enunciado 56. I Jornada de Direito Civil. Disponível em: 
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/129. Acesso em: 6 jul. 2020. 
245 COMPARATO, Fábio Konder. Falência - legitimidade da Fazenda Pública para requerê-la. Revista 
dos Tribunais. São Paulo, v. 6, p. 705 – 714, dez. 2010, p. 3-4. 
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— mas com fundamento na chamada impontualidade: a falta de pagamento, 

no vencimento, de obrigação líquida, constante de título que legitime ação 

executiva (decreto-lei n. 7.661, art. 1°). Verificado, portanto, esse fato, abre-se 

ao credor dupla via judicial: executar singularmente o devedor, ou pedir a 

abertura de execução coletiva. Entre ação executiva e ação de falência, há sem 

dúvida diversidade de pedidos, mas a razão de pedir é a mesma. [..] A Fazenda 

do Estado, verificando-se quaisquer das hipóteses previstas no art. 2° do 

decreto-lei n. 7.661, de 1945, possui legitimação processual para requerer a 

falência de comerciante? Sim. Basta exibir o título do seu crédito, ainda que 

não vencido (decreto-lei n. 7.661, art. 9°, n. III). (grifo da autora). 

 

Assim, Fábio Comparato defende que a Fazenda Pública é parte legitima 

para requerer a falência. A jurisprudência, porém, não concorda com esse 

posicionamento. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela 

ilegitimidade da Fazenda Pública, conforme se percebe nos argumentos do 

acórdão246 abaixo: 

 

Raciocínio diverso, isto é, legitimar a Fazenda Pública a requerer falência das 

empresas inviabilizaria a superação da situação de crise econômico-

financeira do devedor, não permitindo a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores, tampouco dos interesses dos credores, 

desestimulando a atividade econômico-capitalista. Dessarte, a Fazenda poder 

requerer a quebra da empresa implica incompatibilidade com a ratio essendi 

da Lei de Falências, mormente o princípio da conservação da empresa, 

embasador da norma falimentar. Recurso especial improvido. (grifo da autora) 

 

Assim, concorda-se com o enunciado da Jornada de Direito Comercial e 

com a jurisprudência pátria. Deve-se atentar para o fato de que o Fisco tem 

mecanismo próprio para a cobrança de créditos e, portanto, deve se utilizar dele e 

                                                     
246 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 363206/ MG, Recurso Especial 2001/0148271-0. 
TRIBUTÁRIO E COMERCIAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE 
LEGITIMIDADE PARA REQUERER A FALÊNCIA DE EMPRESA. Recorrente: Fazenda Pública do Estado 
de Minas Gerais. Recorrido: Royal Minas Distribuidora LTDA. Relator: Ministro Humberto Martins. 
Segunda Turma. DJE:  21/05/2010. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=968
520&num_registro=200101482710&data=20100521&formato=PDF. Acesso em: 6 jul. 2020. 
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que a empresa, mesmo com dívidas, continua a pagar tributos, ainda que de forma 

indireta. “Desta feita, o pedido de falência, usado em detrimento da empresa, 

quando poder-se-ia escolher outro meio menos danoso e de igual valia para o 

credor, é totalmente contrário a teoria de preservação da empresa”247. 

 Não obstante esses posicionamentos, a Lei n° 14.112/2020, de 24 de 

dezembro de 2020248, trouxe a possibilidade de o fisco requerer a convolação da 

recuperação judicial em falência. O art. 73, V, desta lei dispõe que é possível a 

convolação “por descumprimento dos parcelamentos referidos no art. 68 desta Lei 

ou da transação prevista no art. 10-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002”249. 

Assim, “se o devedor recuperando obtém o parcelamento de seus tributos, na 

forma do art. 68, ou celebra transação prevista no art. 10-C da Lei 10.522/02, mas 

deixa de cumprir com as obrigações assumidas, deve ter a recuperação judicial 

convolada em falência”250. 

Superada a legitimidade da Fazenda Pública, os credores podem requerer a 

falência do seu devedor com fundamento no art. 94 da LRE251. Esse artigo elenca 

três possibilidades de fundamentação: a impontualidade injustificada, a execução 

frustrada e os atos ruinosos.  

Assim, a Lei Falimentar não segue sistema puro. “Adota com efeito, além da 

confissão do devedor (insolvência confessada), um sistema misto, pois tanto a 

impontualidade como atos exteriores legalmente enumerados fazem presumir a 

insolvência que determina a eclosão judicial da falência”252. 

A primeira, descrita no inciso I do art. 94 da LRE, dispõe que a falência será 

decretada quando o empresário “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 

                                                     
247 ALMEIDA, op. cit., 2017, p. 757. 
248 BRASIL. Lei 14.112, de 25 de dezembro de 2020. Altera as Leis n. 11.101, de 9 de fevereiro de 
2005, 10.522, de 19 de julho de 2002, e 8.929, de 22 de agosto de 1994, para atualizar a legislação 
referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da 
sociedade empresária. Brasília, DF: Diário Oficial da União. Edição Extra de 24/12/2020, n. 246-B, 
p. 23, col. 1. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/lei/L14112.htm. Acesso em 07 maio 2021. 
249 Ibid. 
250 COELHO, op. cit., 2021, p. 285. 
251 BRASIL, op. cit., 2005. 
252 REQUIÃO, op. cit., 1998, v. I, p. 62. 
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na data do pedido de falência”253. Dessa forma, somente as dívidas superiores a 

40 salários-mínimos podem ensejar o pedido de falência. Esse valor, todavia, pode 

ser de um único credor ou da soma de vários credores em litisconsórcio ativo. 

A estipulação de um valor mínimo existe com a intenção de evitar pedidos 

de falência com o objetivo apenas de cobrança da dívida. Buscou-se, com isso, 

que o processo falimentar não atendesse apenas ao interesse privado do credor. 

Ocorre que o valor estipulado pode caracterizar a insolvência para alguns e não 

para outros, pois, a depender do porte da atividade, 40 salários-mínimos podem 

ser muito ou pouco para presumir a insolvência. Nesse sentido, manifesta-se 

Assione Santos254: 

 

No bojo de uma legislação concebida num cenário em que se propaga 

amplamente a necessidade de salvaguardar a empresa que passa por crise 

apenas transitória, verifica-se a sobrevida de uma norma que, dependendo do 

caso concreto atinge a finalidade diametralmente oposta, forçando a quebra 

de quem não está necessariamente em estado de insolvência. 

 

Percebe-se, portanto, que “a caracterização pela impontualidade 

injustificada foi e é a porta de entrada do uso inadequado do pedido de quebra 

como meio de cobrança”255. Nesse contexto, concorda-se com os autores, pois 

seria melhor a análise do quantum da dívida, no caso concreto, pelo magistrado. 

Assim, o juiz analisaria se o valor cobrado pelo(s) credor(es) tem intenção de pedir 

a falência ou apenas mais uma forma de cobrança, cuja intenção deveria ser 

colocada em processo próprio.  

Para além do valor mínimo, exige-se que a dívida seja líquida e 

materializada em títulos executivos protestados. A obrigação é líquida quando não 

existem dúvidas sobre a sua existência, o seu valor e a sua qualidade256. Quanto 

ao título executivo, ele pode ser judicial ou extrajudicial, estes estão descritos no 

                                                     
253 BRASIL, op. cit., 2005. 
254 SANTOS, op. cit., 2017, p 42. 
255 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Lei de Falência e Recuperação de Empresas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2015, p. 199. 
256 BEZERRA FILHO, op. cit., 2016, p. 267. 
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artigo 784 do CPC/15257. Exige-se que esses títulos sejam protestados para a 

comprovação da impontualidade do devedor. 

Os títulos devem ser protestados na forma especial para fins falimentares. 

Entende-se como protesto especial aquele que identifica a pessoa que recebeu. 

Nesse sentido, o STJ 258  já sumulou que “a notificação do protesto, para 

requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa 

que a recebeu”. Ademais, “para a validade do protesto basta a entrega da 

notificação no estabelecimento do devedor e sua recepção por pessoa 

identificada”259. Percebe-se, portanto, que a entrega da notificação não precisa ser 

dirigida ao administrador ou aos sócios. 

Questiona-se, todavia, a necessidade desse protesto especial aos títulos de 

crédito, visto que eles já possuem protesto próprio. Para Sergio Campinho 260 , 

“conquanto sujeitos a protesto especial, os títulos cambiais e cambiariformes são 

deles dispensados, se realizando por protesto que lhes é próprio. [..] A prova da 

impontualidade dele já resulta, não se justificando seja o ato repetido.”. Nesse 

sentido também é o posicionamento do STJ261, veja:  

 

Cabe esclarecer, entretanto, que tal distinção é meramente acadêmica, uma 

vez que o protesto é único e comprova o mesmo fato: a apresentação 

                                                     
257 BRASIL, op. cit., 2015. 
258 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Súmula 361. A notificação do protesto, para requerimento 
de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu. Brasília, DF: 
Superior Tribunal de Justiça. DJE: 22/9/2008, ed. 220. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-
2012_32_capSumula361.pdf. Acesso em: 29 jun. 2020. 
259 BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Súmula 52. Para a validade do protesto basta a 
entrega da notificação no estabelecimento do devedor e sua recepção por pessoa identificada. São 
Paulo, TJSP: Sessão administrativa do Órgão Especial de 18/10/2017, DJE: 19/10/2017. Disponível 
em: 
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/SumulasTJSP.pdf. 
Acesso em: 29 jun. 2020. 
260 CAMPINHO, op. cit., 2009, p. 243-244. 
261  BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Informativo de Jurisprudência n° 0572. DIREITO 
EMPRESARIAL. PRAZO DE REALIZAÇÃO DE PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES. REsp 
1.249.866-SC. Recorrente: Pauta Equipamentos e Serviços LTDA. Recorrido: Mila Informática 
Indústria, Comércio e Importação LTDA. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira 
Turma. DJE: 27/10/2015. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=TITULO+DE+C
REDITO+PROTESTO+FALIMENTAR&operador=mesmo&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO&p=true. 
Acesso em: 29 jun. 2020. 
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formal de um título, independentemente da finalidade visada pelo credor (se 

pedido de falência ou garantia do direito de ação contra coobrigados). 

 

Entende-se, então, que, quando a dívida for materializada em títulos de 

crédito, não é necessário realizar protesto para fins falimentares. O protesto 

próprio desses títulos já é suficiente para demonstrar a impontualidade do 

empresário. 

A segunda forma de pedir a falência de um empresário é a execução 

frustrada. Esta ocorre quando o devedor “executado por qualquer quantia líquida 

não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo 

legal” 262 . Nesse caso, não importa o valor em questão 263 , apenas interessa a 

inércia264 do empresário. 

O credor deverá levar a certidão da vara da execução comprovando o não 

pagamento, a falta de depósito ou a não nomeação dos bens à penhora ao juízo 

falimentar para comprovar a execução frustrada265. Ademais, deverá comprovar 

que a execução singular foi suspensa para evitar o pagamento duplo da mesma 

dívida ou a duplicidade do direito266. 

Por fim, tem-se o pedido com base nos atos ruinosos descritos no art. 94, 

III, da LRE267. São atos que descrevem condutas suspeitas do empresário, caso ele 

                                                     
262 Art. 94, II, da LRE (BRASIL, op. cit., 2005). 
263 Súmula 39 do TJSP: “no pedido de falência fundado em execução frustrada é irrelevante o valor 
da obrigação satisfeita”. (BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Súmula 39. São Paulo: TJSP: 
Sessão administrativa do Órgão Especial de 18/10/2017, DJE: 19/10/2017. Disponível em: 
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/SumulasTJSP.pdf. 
Acesso em: 29 jun. 2020). 
264 Ressalta-se que a manifestação do empresário no processo de execução de forma irrisória não 
descaracteriza a possibilidade de pedir a falência com base na execução frustrada. 
265 COELHO, op. cit., 2016, p. 354. 
266 Súmula 48 do TJSP: “para ajuizamento com fundamento no art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005, a 
execução singular anteriormente aforada deve ser suspensa”. (BRASIL, Tribunal de Justiça de São 
Paulo. Súmula 48. São Paulo: TJSP: Sessão administrativa do Órgão Especial de 18/10/2017, DJE: 
19/10/2017. Disponível em: 
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/SumulasTJSP.pdf. 
Acesso em: 29 jun. 2020). 
267 São eles: a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou 
fraudulento para realizar pagamentos; b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o 
objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou 
da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; c) transfere estabelecimento a terceiro, credor 
ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver 
seu passivo; d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a 
legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor; e) dá ou reforça garantia a credor por dívida 
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pratique esses atos, presume-se que ele esteja insolvente. Existe, então, uma 

presunção de insolvência com base em condutas tomadas pelo devedor, desde 

que não estejam previstas em plano de recuperação judicial. 

O credor que requerer a falência com base no inciso III do artigo 94 da LRE 

deverá incluir no pedido toda a comprovação fática de que o empresário praticou 

alguma conduta descrita no artigo 94268. Nesse caso, não é necessário que a dívida 

do credor esteja vencida e protestada, pois a fundamentação do pedido não 

decorre do não pagamento, mas sim de atitudes tomada pelo devedor. 

Comparativamente à insolvência, a fundamentação do pedido falimentar é 

mais descritiva, pois elenca taxativamente as possibilidades para requerer a 

falência do devedor. Na Ação de Execução contra devedor insolvente, o critério é 

aberto, pois limita-se a dispor que “dá-se insolvência toda vez que as dívidas 

excederem à importância dos bens do devedor”. Dessa forma, a subjetividade do 

critério cível traz maior insegurança jurídica ao processo logo em sua abertura. 

Ademais, dispõe Humberto Theodoro Jr.269: 

 

Enquanto a Lei n° 11.101/05 considera configurada a insolvência do 

comerciante pela simples falta de pagamento, no vencimento, de obrigação 

constante de título que autorize a execução forçada, ainda que o ativo do 

devedor possa superar seu passivo (art. 94, n° 1), para o Código de Processo 

Civil a insolvência não pode basear-se tão-somente no inadimplemento de 

obrigação documentada em título executivo. Diversamente, o Código exige o 

pressuposto efetivo do desequilíbrio patrimonial. 

 

Com o protocolo do pedido de falência, o juiz deve citar o empresário para 

se manifestar sobre o pedido. O devedor poderá pedir sua recuperação judicial, 

contestar e/ou realizar o depósito elisivo270. Em regra,  a  resposta do devedor pode 

                                                     
contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu 
passivo; f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar 
os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede 
ou de seu principal estabelecimento; g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação 
assumida no plano de recuperação judicial. 
268 BRASIL, op. cit., 2005. 
269 THEODORO JÚNIOR, op. cit., 2007, v. II, p. 477. 
270 Caso não se manifeste, ficará revel.  
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conter mais de uma dessas opções, ou seja, podem ser cumulativas. 

A recuperação judicial é uma alternativa para evitar a falência do 

empresário. Ao receber o pedido de falência, o devedor, caso preencha os 

requisitos legais, poderá pedir a recuperação, no prazo da contestação271, para 

obstar a falência e tentar a preservação da atividade econômica. Essa 

possibilidade, entretanto, é restrita aos pedidos de falência fundamentado nos 

incisos I e II do art. 94, pois “não seria razoável admitir-se pedido de recuperação 

para quem está praticando atos de falência, eivados de fraude ou pelo menos bem 

próximos de atos fraudulentos”272.  

É importante ressaltar que o pedido de recuperação judicial, como forma de 

obstar a decretação da falência, não pode ser cumulado com a contestação. A 

doutrina273 entende que são pedidos excludentes entre si. A essa regra, todavia, 

cabe exceção quando o empresário conteste parte da dívida que fundamentou o 

pedido de falência e sobre a outra parte faça o requerimento de RJ. 

Quanto à contestação, o devedor poderá alegar qualquer matéria prevista 

no artigo 96 da LRE274. Esse dispositivo elenca possibilidades de contestação em 

relação à dívida, todavia, é possível contestar a falência fundamentada em atos 

ruinosos275. Nesses casos, inclusive, é a única alternativa que resta ao empresário, 

visto que não cabe o pedido de recuperação judicial nem realizar o depósito elisivo. 

O depósito elisivo, por sua vez, é o depósito em dinheiro do valor que está 

sendo cobrado, mais juros, correção monetária e honorários advocatícios 276 . 

                                                     
271 Art. 95 da LRE (BRASIL, op. cit., 2005). 
272 BEZERRA FILHO, op. cit., 2016, p. 276. 
273 Nesse sentido, ver: BEZERRA FILHO, op. cit., 2016, p. 276. 
274 Art. 96. A falência requerida com base no art. 94, inciso I do caput, desta Lei, não será decretada 
se o requerido provar: I – falsidade de título; II – prescrição; III – nulidade de obrigação ou de título; 
IV – pagamento da dívida; V – qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não 
legitime a  cobrança de título; VI – vício em protesto ou em seu instrumento; VII – apresentação de 
pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, observados os requisitos do art. 51 desta 
Lei; VIII – cessação das atividades empresariais mais de 2 (dois) anos antes do pedido de falência, 
comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra 
prova de exercício posterior ao ato registrado. § 1º Não será decretada a falência de sociedade 
anônima depois de liquidado e partilhado seu ativo nem do espólio após 1 (um) ano da morte do 
devedor. § 2º As defesas previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo não obstam a decretação 
de falência se, ao final, restarem obrigações não atingidas pelas defesas em montante que supere 
o limite previsto naquele dispositivo (BRASIL, op. cit., 2005). 
275 CAMPINHO, op. cit., 2009, p. 295. 
276 O juiz deverá arbitrar o valor dos honorários advocatícios. 
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Nesse caso, a falência não será decretada em nenhuma hipótese e o valor 

depositado será recebido pelo autor, conforme dispõe o artigo 98 da LRE277. Esse 

depósito pode ser realizado cumulativamente com a contestação. Dessa forma, 

caso o empresário entenda que não é cabível a falência, mas não quer arriscar, faz 

o depósito elisivo e contestação. 

A realização do depósito elisivo, porém, só é cabível quando a falência for 

fundamentada nos incisos I e II do art. 94 da LRE 278 . A doutrina 279  e a 

jurisprudência, porém, têm aceitado o depósito elisivo nos casos da falência 

fundamentada com atos ruinosos, ou seja, no inciso III do art. 94 da LRE. 

Após o prazo para a manifestação do empresário, o juiz deverá sentenciar 

decretando ou não a falência do empresário. Na sentença que denega a falência, 

cabe apelação280; na que decreta, cabe agravo de instrumento281. A sentença que 

decreta a falência, assim como a que decreta a insolvência civil, traz efeitos 

significativos para o empresário. Afinal, é a partir dela que se instaura a execução 

coletiva em face do empresário. 

A decretação da falência ocasiona efeitos para o empresário, para os seus 

bens, para as suas obrigações e seus contratos, bem como também traz efeitos 

para os credores (em pessoa e em seus direitos). Ressalta-se que os efeitos para 

o empresário, em regra, ocorrem na pessoa jurídica e não na pessoa física dos 

sócios, salvo se a responsabilidade da sociedade for ilimitada282. Caso o falido seja 

empresário individual, os efeitos serão na pessoa física. 

Com a decretação da falência da pessoa jurídica, dissolve-se a sociedade283 

e responsabiliza-se os sócios daquelas sociedades com responsabilidade 

                                                     
277 BRASIL, op. cit., 2005. 
278 Art. 98, § único, da LRE (Ibid). 
279 Nesse sentido, ver: COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2007. v. III, p. 264. Diz o autor: “Embora a lei não o preveja expressamente, deve ser admitido o 
depósito elisivo também nos pedidos de credor fundados em ato e falência, já que ele afasta a 
legitimidade do requerente. Assegurado, pelo depósito, o pagamento do crédito por ele titularizado, 
não tem interesse legítimo na instauração do concurso falimentar.” 
280  Caso o pedido de falência tenha sido doloso, caberá ao autor pagar perdas e danos ao 
empresário, conforme dispõe o art. 101 da LRE (BRASIL, op. cit., 2005).  
281 Art. 100 da LRE (Ibid). 
282 No caso do Brasil, a maioria dos empresários são pessoas jurídicas com responsabilidade 
limitada.  
283  A falência é causa de dissolução judicial; é obtida por sentença, mediante processo de 
conhecimento. Quem pede falência pede dissolução da sociedade sucedida de liquidação judicial. 
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ilimitada. Já quanto às pessoas jurídicas de responsabilidade limitada, a 

responsabilidade pessoal dos controladores e dos administradores será apurada 

no processo falimentar, conforme dispõe o art. 82 da LRE284. 

O falido fica inabilitado para a atividade empresarial. Essa inabilitação 

decorre do disposto no art. 102 da LRE285. O devedor, seja pessoa jurídica, seja os 

sócios que tenham sofrido os efeitos da falência286, não pode exercer atividade 

econômica até que transite em julgado a sentença que extinga as suas obrigações. 

A pessoa jurídica, todavia, mesmo com a reabilitação, não voltará a exercer 

atividades, visto que foi dissolvida com a decretação da falência. 

A perda do direito de administração e de disponibilidade dos bens está 

fundamentada nos artigos 75 e 103 da LRE. A propriedade dos bens continua 

sendo do falido, até o momento da venda, mas a administração deles passa-se ao 

administrador judicial, que inclusive irá providenciar a alienação do patrimônio287. 

Cabe ao falido apenas a fiscalização da gestão dos bens realizada pelo 

administrador e requerer as medidas cabíveis para a conservação dos seus 

direitos288. 

O falido assume, por imposição legal, diversas obrigações com a decretação 

da falência289. Pode-se citar a obrigação de comparecimento a todos os atos 

                                                     
Por isso não pode ser enquadrada entre as causas de dissolução de pleno direito. Depende de 
processo para ser decretada e passar a produzir efeitos. (GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. 
Direito de Empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil. 5. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2014). 
284 Essa apuração prescreve em 2 anos contados do trânsito em julgado da sentença que encerra 
a falência, conforme dispõe o §1° do art. 82 da LRE (BRASIL, op. cit., 2005). 
285 Ibid. 
286 Tanto os de responsabilidade ilimitada quanto os que tiveram a responsabilidade apurada no 
juízo falimentar. 
287  POSTIGLIONE, Marino Luiz. Dos efeitos jurídicos da sentença declaratória de falência. In: 
Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. São Bernardo dos Campos, n. 14, v. 
14, pp. 311 - 338, 2008, p. 319. Disponível em: 
https://revistas.direitosbc.br/index.php/fdsbc/article/view/205/153. Acesso em: 20 jul. 2020. 
288 § único do art. 103 da LRE (BRASIL, op. cit., 2005). 
289  Art. 104. A decretação da falência impõe aos representantes legais do falido os seguintes 
deveres: I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a 
indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e 
declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora 
por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o 
seguinte: a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores; b) 
tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, 
diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo 
registro, bem como suas alterações; c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros 
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falimentares, a perda do direito de ausentar-se do lugar da falência sem 

autorização do juiz, a suspensão ao direito de sigilo à correspondência e ao livre 

exercício da profissão e o dever de colaborar com a falência como as principais 

obrigações impostas ao empresário.  

Ressalta-se que a restrição ao livre trânsito não é uma permissão do juiz, 

mas apenas o dever de comunicar ao juízo a ausência. Quanto ao sigilo, o 

administrador judicial é a pessoa autorizada a receber e abrir a correspondência 

do falido, porém ele deverá restituir ao falido todas as correspondências que não 

interessem à massa falida.290 

Para à pessoa dos credores, o principal efeito é a formação da massa falida 

subjetiva. “No processo falimentar os credores são partes e se reúnem em uma 

coletividade denominada massa falida subjetiva, que ora funciona como uma 

extensão da pessoa do falido, sub-rogando-se em alguns de seus direitos, ora 

como terceiro, voltando-se contra o devedor”291.  

Em relação aos bens do devedor, a decretação da falência ocasiona a 

formação da massa falida objetiva com a arrecadação de todos os bens 

penhoráveis do empresário. A massa falida objetiva é formada com a arrecadação 

de todos os bens do empresário pelo administrador judicial.  

                                                     
obrigatórios; d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e 
endereço do mandatário; e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no 
estabelecimento; f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato; g) suas contas 
bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu; II 
- entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de 
escrituração pertinentes, que os encerrará por termo; III – não se ausentar do lugar onde se 
processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador 
bastante, sob as penas cominadas na lei; IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo 
ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença; V - entregar ao 
administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso 
a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam 
em poder de terceiros; VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, 
credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência; VII – auxiliar 
o administrador judicial com zelo e presteza; VIII – examinar as habilitações de crédito 
apresentadas; IX – assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros; X – 
manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz; XI - apresentar ao administrador judicial a 
relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no 
inciso I do caput deste artigo; XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador 
judicial. Parágrafo único. Faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que esta Lei lhe 
impõe, após intimado pelo juiz a fazê-lo, responderá o falido por crime de desobediência. (BRASIL, 
op. cit., 2005). 
290 CAMPINHO, op. cit., 2009, p. 321-323. 
291 Ibid, p. 337. 
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“Serão arrecadados todos os bens de propriedade da sociedade empresária 

falida, ainda que não se encontrem em sua posse, assim como todos os bens na 

posse dela, mesmo os que não são de sua propriedade”292. É evidente, porém, que 

o real proprietário dos bens, quando não for a sociedade falida ou o empresário 

individual, poderá requerer, por meio do pedido de restituição293, a devolução dos 

bens arrecadados indevidamente.  

O administrador judicial também deverá arrecadar os bens que não estejam 

na posse do falido. Os bens absolutamente impenhoráveis, todavia, não poderão 

ser arrecadados. Ademais, todos os bens arrecadados ficarão sob a guarda do 

administrador ou de pessoa por ele nomeada, sob sua responsabilidade, conforme 

dispõe o art. 108, §1°, da LRE294.   

Já em relação aos contratos do falido, a Lei Falimentar dispõe, no art. 117, 

da seguinte forma: “Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem 

ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o 

aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e 

preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê”295. A declaração do 

administrador é ato unilateral e não é exigida nenhuma formalidade 296 . É 

obrigatória, porém, a sua manifestação sobre a manutenção ou não do contrato, 

caso contrário, a outra parte poderá cobrá-lo e até requerer indenização pela não 

resposta297.  

Ocorre também a suspensão do direito de retirada ou recebimento das 

cotas ou ações por parte dos seus sócios, como a sociedade é dissolvida, não é 

cabível a saída de nenhum sócio nem levantamento de quantia para eles. Há, 

também, a limitação de compensação de dívidas até a decretação da falência298.  

                                                     
292 COELHO, op. cit., 2016, p. 401. 
293 Esse pedido está disposto no art. 85 da LRE (BRASIL, op. cit., 2005). 
294 BRASIL, op. cit., 2005. 
295 Ibid. 
296 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à lei de falência. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2000, v. 1, p. 255. 
297 §§1° e 2° da LRE (BRASIL, op. cit., 2005). 
298 Seção VIII da LRE, arts. 115 a 128 (BRASIL, op. cit., 2005). 
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Quanto aos direitos dos credores, vencimento antecipado de todas299 as 

dívidas 300 , inexigibilidade de juros vencidos 301 , suspensão das ações e das 

execuções individuais e suspensão do prazo prescricional. Os direitos dos 

credores são modificados para garantir maior igualdade entre os credores. Assim, 

todos poderão concorrer ao rateio de forma igualitária. 

Todas as ações e execuções contra o falido são atraídas para o juízo 

falimentar. É o que se chama de juízo universal da falência. “Com as providências 

do vencimento antecipado das obrigações do falido e com a suspensão das ações 

e execuções individuais dos credores é que se consegue preservar a unidade da 

massa de credores, assegurando-se a par conditio creditorum.”302.  

O artigo 99303 da LRE determina o que deve conter na sentença. Destaca-se 

entre os tópicos da sentença a nomeação do administrador judicial e a fixação do 

                                                     
299 As dívidas com condição suspensiva, como precisam esperar a implementação da condição 
para serem eficazes, não terão o vencimento antecipado, conforme disposição do art. 125 do 
CC/2002: “subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta 
se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa” (BRASIL, op. cit., 2002). 
300 Inclusive das dívidas pessoais dos sócios com responsabilidade ilimitada ou do empresário 
individual. 
301 Os juros posteriores a decretação da falência somente serão pagos quando o valor arrecadado 
no processo falimentar for suficiente para pagar até os créditos subordinados. 
302 CAMPINHO, op. cit., 2009, p. 344. 
303 Art. 99 da LRE. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações: I – 
conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus  
administradores; II – fixará o termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 
(noventa) dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do 1º 
(primeiro) protesto por falta de pagamento, excluindo-se, para essa finalidade, os protestos que 
tenham sido cancelados; III – ordenará ao falido que apresente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 
relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos 
respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos, sob pena de desobediência; IV – 
explicitará o prazo para as habilitações de crédito, observado o disposto no § 1º do art. 7º desta 
Lei; V – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as 
hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei; VI – proibirá a prática de qualquer ato de 
disposição ou oneração de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial 
e do Comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do 
devedor se autorizada a continuação provisória nos termos do inciso XI do caput deste artigo; VII 
– determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, 
podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus administradores quando requerida com 
fundamento em provas da prática de crime definido nesta Lei; VIII –ordenará ao Registro Público 
de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que procedam à anotação da 
falência no registro do devedor, para que dele constem a expressão “falido”, a data da decretação 
da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 dessa Lei; IX – nomeará o administrador judicial, 
que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do art. 22 dessa Lei sem prejuízo 
do disposto na alínea a do inciso II do caput do art. 35 desta Lei; X – determinará a expedição de 
ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informem a existência de 
bens e direitos do falido; XI – pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades 
do falido com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos, observado o disposto 
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termo legal de falência. O administrador judicial funciona como auxiliar do 

processo falimentar e existe papel igual na insolvência civil. O termo legal de 

falência, por sua vez, não encontra correspondente na lei civil. 

“O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente 

advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa 

jurídica especializada”304. O administrador é colocado como um auxiliar imparcial 

e profissional do juízo. Diferentemente na insolvência, pois, nesse caso, o 

administrador deve ser preferencialmente um dos maiores credores. O critério, 

portanto, não foi a formação profissional, mas o interesse no processo. 

O termo legal de falência é o período que se presume que o empresário já 

se encontrava insolvente. Ora, o devedor não se torna insolvente com a sentença 

de falência. A sentença apenas declara o que já ocorria no plano fático: a 

insolvência do empresário. “Há um período anterior em que as relações jurídicas 

extraordinárias travadas pelo falido devem ser postas em dúvida, motivo pelo qual 

esse período, a partir do termo legal fixado, é chamado de período suspeito”305. 

Ademais, para o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro306, 

                                                     
no art. 109 dessa Lei; XII – determinará, quando entender conveniente, a convocação da 
assembleia-geral de credores para a constituição de Comitê de Credores, podendo ainda autorizar 
a manutenção do Comitê eventualmente em funcionamento na recuperação judicial quando da 
decretação da falência; XIII - ordenará a intimação eletrônica, nos termos da legislação vigente e 
respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas 
Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver 
estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência. § 1º O juiz ordenará a publicação de 
edital eletrônico com a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores 
apresentada pelo falido. § 2º A intimação eletrônica das pessoas jurídicas de direito público 
integrantes da administração pública indireta dos entes federativos referidos no inciso XIII 
do caput deste artigo será direcionada:  I - no âmbito federal, à Procuradoria-Geral Federal e à 
Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil; II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, à 
respectiva Procuradoria-Geral, à qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação 
judicial específico das entidades interessadas; e     III - no âmbito dos Municípios, à respectiva 
Procuradoria-Geral ou, se inexistir, ao gabinete do Prefeito, à qual competirá dar ciência a eventual 
órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. § 3º Após decretada a 
quebra ou convolada a recuperação judicial em falência, o administrador deverá, no prazo de até 
60 (sessenta) dias, contado do termo de nomeação, apresentar, para apreciação do juiz, plano 
detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 (cento 
e oitenta) dias a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso III do caput do 
art. 22 desta Lei (BRASIL, op. cit., 2005).  
304 Caput do art. 21 da LRE (Ibid). 
305 MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Falência e Recuperação de Empresas. 8. ed. 
São Paulo: Atlas, 2016, p. 266. 
306 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 299111 / GO, Recurso Especial 2001/0002569-2. 
COMERCIAL. FALE ̂NCIA. TERMO LEGAL. Sobrevindo à concordata a falência, o termo legal desta 
deve ser contado da data em que foi distribuído o pedido daquela. Recursos especiais conhecidos 
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A fixação do termo legal é de fundamental importância no processo falimentar, 

por servir de marco para se determinar a partir de quando o procedimento 

incorreto do devedor falido passou a perturbar seus negócios. Serve para 

determinar desde quando o devedor falido passa a ser atingido pelos efeitos 

da falência. 

 

Esse termo pode ser fixado em até 90 dias, porém a forma de contagem 

desse prazo varia de acordo com a fundamentação do pedido falimentar. Se foi 

baseado em na impontualidade injustificada, será contado da data do 1° protesto. 

Se houve convolação da RJ em falência, conta-se da data do pedido de 

recuperação. Nos casos fundamentados na execução frustrada ou em atos 

ruinosos, volta-se o prazo da data do pedido de falência307. 

Atos praticados fora do período suspeito também podem ser ineficazes e 

revogáveis. Esses atos possíveis de serem declarados ineficazes estão descritos 

nos arts. 129308 e 130309 da LRE. O primeiro dispositivo trata da ineficácia de atos 

                                                     
e providos. Recorrente: Banco do Brasil S/A, Banco do Estado do Goiás S/A - BEG. Recorrido: Encol 
S/A Engenharia, Comércio e Indústria – Massa Falida. Relator: Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 
RIBEIRO. Segunda Turma. DJE:  10/05/2004. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=73
9696&num_registro=200100025692&data=20040510&tipo=51&formato=PDF. Acesso em: 30 jul. 
2020. 
307 COELHO, op. cit., 2016, p. 379. 
308  Art. 129 da LRE. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante 
conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste 
fraudar credores: I – o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo 
legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título; II 
– o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal, por qualquer forma 
que não seja a prevista pelo contrato; III – a constituição de direito real de garantia, inclusive a 
retenção, dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente; se os bens dados 
em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber 
ao credor da hipoteca revogada; IV – a prática de atos a título gratuito, desde 2 (dois) anos antes 
da decretação da falência; V – a renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois) anos antes da 
decretação da falência; VI – a venda ou transferência de estabelecimento feita sem o 
consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo 
restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, no prazo de 30 (trinta) 
dias, não houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados, judicialmente ou 
pelo oficial do registro de títulos e documentos; VII – os registros de direitos reais e de 
transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a 
imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido prenotação anterior. 
Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou 
pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo (BRASIL, op. cit., 2005).  
309 Art. 130 da LRE. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, 
provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo 
prejuízo sofrido pela massa falida. (Ibid) 
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que independem do conhecimento do estado de crise do devedor pelo contratante 

e da intenção de fraudar do empresário. Já o segundo dispõe sobre a revogação 

de atos fraudulentos entre o devedor e o contratante. 

Ineficácia e revogação possuem diferenças entre si, mas “tanto os atos que 

o legislador chamou de “ineficazes” quanto aos que se referiu como “revogáveis” 

não produzem, perante a massa falida, qualquer efeito” 310 . O que realmente 

diferencia os dois é que, no art. 129, tem-se o que se chama de ineficácia objetiva, 

visto que não é exigível a intenção de fraudar dos agentes. Já no art. 130, a 

ineficácia do ato depende da análise da intenção dos praticantes, ou seja, 

ineficácia subjetiva311.  

Para a declaração de ineficácia, se for objetiva, o juiz poderá decretar de 

ofício por mero despacho ou por ação própria. Quando a ineficácia é subjetiva, 

deve-se instaurar a ação revocatória, prevista nos art. 132 a 135 da LRE. Julgadas 

as ações procedentes, seja a de ineficácia objetiva, seja subjetiva, os bens 

retornaram a massa falida. A insolvência civil, por sua vez, não traz procedimentos 

análogos a estes.  

Em paralelo à arrecadação de bens, forma-se o quadro geral de credores. 

Na sentença que decreta a falência, o juiz abre o prazo para a habilitação de 

credores. Assim, os credores do empresário falido poderão receber o seu crédito. 

Após todas as impugnações e habilitações retardatárias, o administrador judicial 

formará o quadro geral de credores. 

Com a arrecadação dos bens, procede-se a venda. A Lei Falimentar 

estipulou quais as modalidades de venda devem ser prioritariamente utilizadas, 

mas permite que, no caso concreto, o juiz ou os credores decidam por forma 

diferente. O legislador entendeu que enumerar as modalidades de alienação do 

ativo arrecadado pode ser vantajoso ao processo. 

Busca-se a preservação da empresa e a obtenção do maior valor possível 

com a venda. Prioriza-se, portanto, a venda da totalidade da empresa, incluindo 

todos os seus estabelecimentos comerciais. Caso assim não seja possível, tenta-

se a alienação com a venda de filiais e de unidades produtivas isoladas. Não sendo 

                                                     
310 COELHO, op. cit., 2016, p. 477. 
311 COELHO, op. cit., 2016, p. 477. 
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exitosa, deve-se vender os bens em blocos e caso também não der certo, passa-

se, por fim, para a venda dos bens de forma isolada, conforme dispõe o art. 140 da 

LRE. 

Assim, com a alienação de todos os bens da empresa e formado o quadro 

geral de credores, passa-se ao pagamento. O pagamento deve seguir a ordem 

disposta nos arts. 83312  e 84313  da LRE. Esses créditos são divididos em dois 

grupos: os créditos concursais e os créditos extraconcursais. Inicia-se com o 

pagamento dos extraconcursais para, então, seguir para os concursais. Assim, 

                                                     
312 Art. 83 da LRE, assim dispõe: “A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte 
ordem: I - os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) 
salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho; II - os créditos 
gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado. III - os créditos 
tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos 
extraconcursais e as multas tributárias; IV – revogado; V – regovado; VI - os créditos 
quirografários, a saber: a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo; b) os saldos dos 
créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; e c) os 
saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederem o limite estabelecido no 
inciso I do caput deste artigo;  VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das 
leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias; VIII - os créditos subordinados, a 
saber: a) os previstos em lei ou em contrato; b) os créditos dos sócios e dos administradores sem 
vínculo empregatício cuja contratação não tenha observado as condições estritamente 
comutativas e as práticas de mercado; IX - os juros vencidos após a decretação da falência, 
conforme previsto no art. 124 desta Lei. § 1º Para os fins do inciso II do caput deste artigo, será 
considerado como valor do bem objeto de garantia real a importância efetivamente arrecadada 
com sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do bem individualmente 
considerado. § 2º Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao 
recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da sociedade. § 3º As cláusulas penais 
dos contratos unilaterais não serão atendidas se as obrigações neles estipuladas se vencerem em 
virtude da falência. § 4º (Revogado). § 5º Para os fins do disposto nesta Lei, os créditos cedidos a 
qualquer título manterão sua natureza e classificação. § 6º Para os fins do disposto nesta Lei, os 
créditos que disponham de privilégio especial ou geral em outras normas integrarão a classe dos 
créditos quirografários (BRASIL, op. cit., 2005). 
313  Art. 84 da LRE. Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com 
precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos: I - 
(revogado); I-A - às quantias referidas nos arts. 150 e 151 desta Lei; I-B - ao valor efetivamente 
entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador, em conformidade com o disposto 
na Seção IV-A do Capítulo III desta Lei; I-C - aos créditos em dinheiro objeto de restituição, 
conforme previsto no art. 86 desta Lei; I-D - às remunerações devidas ao administrador judicial e 
aos seus auxiliares, aos reembolsos devidos a membros do Comitê de Credores, e aos créditos 
derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços 
prestados após a decretação da falência; I-E - às obrigações resultantes de atos jurídicos válidos 
praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação 
da falência; II - às quantias fornecidas à massa falida pelos credores; III - às despesas com 
arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custas do processo 
de falência; IV - às custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa falida tenha 
sido vencida; V - aos tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, 
respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. §1º As despesas referidas no inciso I-A 
do caput deste artigo serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em 
caixa. § 2º O disposto neste artigo não afasta a hipótese prevista no art. 122 desta Lei (Ibid). 
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quanto ao pagamento, não existem diferenças significativas entre a insolvência 

civil e a falência. 

Não existindo mais bens para serem alienados e valores a serem 

repassados aos credores, o administrador judicial prestará as contas ao juízo314. 

Após julgada as contas do administrador, ele apresentará o relatório final em que 

constará “o valor do ativo e o do produto de sua realização, o valor do passivo e o 

dos pagamentos feitos aos credores e especificará justificadamente as 

responsabilidades com que continuará o falido”315.  

Posteriormente ao relatório final, o juiz sentenciará encerrando o processo 

falimentar e mandará dar baixa no CNPJ da empresa. Caberá apelação dessa 

sentença316. Com o trânsito em julgado da sentença de encerramento, inicia-se o 

prazo para a extinção das obrigações do falido317. A extinção das obrigações do 

falido deve ser solicitada por ele, quando preenchidos os requisitos legais. Assim, 

não é procedimento automático. São os requisitos: 

 

Art. 158. Extingue as obrigações do falido: I – o pagamento de todos os 

créditos; II - o pagamento, após realizado todo o ativo, de mais de 25% (vinte 

e cinco por cento) dos créditos quirografários, facultado ao falido o depósito 

da quantia necessária para atingir a referida porcentagem se para isso não 

tiver sido suficiente a integral liquidação do ativo;  III - (revogado); IV - 

(revogado); V - o decurso do prazo de 3 (três) anos, contado da decretação da 

falência, ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente, que 

serão destinados à liquidação para a satisfação dos credores habilitados ou 

com pedido de reserva realizado; VI - o encerramento da falência nos termos 

dos arts. 114-A ou 156 desta Lei. 

 

Nesse ponto, existem diferenças significativas em relação à insolvência 

civil. Nesta, não existe a previsão da extinção das obrigações do insolvente com o 

pagamento de 25% dos créditos quirografários. Traz, portanto, um caráter punitivo 

                                                     
314 Art. 154 da LRE (Ibid). 
315 Art. 155 da LRE (Ibid). 
316 Art. 156 da LRE (Ibid). 
317 Art. 158 da LRE (Ibid). 
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maior, visto que somente terá sua reabilitação com o pagamento de todos os 

credores ou com o decurso do tempo. Ademais, a legislação civil não tipifica 

crimes como a Lei Falimentar faz318. 

O procedimento falimentar como um todo não tem excessivas diferenças 

com a Ação de Execução contra devedor insolvente na lei civil. A concorda civil, 

porém, distancia-se bastante da recuperação judicial, outro instituto previsto na 

Lei n° 11.101/2005. Dessa forma, estuda-se no próximo tópico a recuperação 

judicial para demonstrar a sua discrepância com o sistema previsto no Código de 

Processo Civil de 1973. 

 

2.2.2 Recuperação Judicial 

 

Anteriormente à Lei n° 11.101/05, vigorava o Decreto-Lei n° 7.661/45319. 

Neste, havia a previsão das concordatas preventiva e suspensiva, institutos mais 

semelhantes ao previsto na legislação cível. Com a atual Lei Falimentar, todavia, 

revogou-se a concordata com a instituição das recuperações judicial e 

extrajudicial, tornando a reestruturação empresarial mais discrepante da cível. 

A LRE trouxe de forma expressa qual a finalidade da recuperação judicial no 

seu artigo 47320, que assim dispõe:  

 

A recuperação judicial tem por objeto viabilizar a superação da situação de 

crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo 

à atividade econômica. 

 

Percebe-se, portanto, que o objetivo do legislador é a preservação da 

atividade econômica e não o interesse particular dos sócios. Nesse sentido, “a 

recuperação judicial tem por finalidades imediatas a preservação dos interesses 

                                                     
318 Arts. 168 a 178 da LRE (Ibid). 
319 BRASIL. Decreto-Lei nº 7.661 de 21 de junho de 1945. Lei de Falências. Brasília, DF: Diário Oficial 
da União. Suplemento de 31 jul. 1945, p. 1, col. 1. Disponível em 
https://legis.senado.leg.br/norma/532711/publicacao/15774127. Acesso em 07 maio 2021. 
320 BRASIL, op. cit., 2005. 
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dos negócios sociais, a continuidade do emprego e a satisfação dos direitos e 

interesses dos credores e, por finalidades mediatas, estimular a atividade 

empresarial, o trabalho humano e a economia creditícia”321. 

Assim, a recuperação judicial, tem como finalidade efetivar a função social. 

"A função social não somente funciona como garantia vinculada aos ditames 

sociais, mas também como veículo de acesso à propriedade e aos meios de 

produção"322. Dessa forma, o instituto busca preservar interesses diversos. 

A recuperação judicial é meio hábil para evitar a quebra da empresa. É 

instrumento de preservação da atividade econômica. Ela pode ser requerida após 

o pedido de falência do empresário e antes da sentença que decreta a falência ou 

por meio de ação própria. Diferentemente da concordata civil, pois esta só pode 

ser requerida após a formação do quadro geral de credores, ou seja, após o 

devedor ter sofrido os efeitos da declaração de insolvência. 

A recuperação judicial não cabe indistintamente a todas as empresas. Para 

que a empresa tenha a sua RJ deferida, é necessário que ela preencha os 

requisitos descritos no art. 48 da LRE, quais sejam: ser empresário, estar 

registrado na Junta Comercial, não ser falido, não ter pedido recuperação judicial 

nos últimos 5 anos e não ser o empresário (ou ter sócio controlador ou 

administrador) condenado pelos crimes previstos na Lei Falimentar.  

O devedor 323  é o legitimado ativo para propor a recuperação. Nenhum 

credor, por mais bem intencionado que esteja, é legitimado para tal pleito. A 

petição inicial de RJ deve explicar os motivos da crise econômico-financeira e 

anexar todos os documentos previstos no art. 51 da LRE. 

Após o requerimento da recuperação judicial, o juiz analisará o 

preenchimento dos requisitos dispostos no art. 48 e a documentação anexada. 

                                                     
321 LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35 a 69 da Lei 11.101, de 2005. In: TOLEDO; Paulo F. C. 
Salles de; ABRAÃO, Carlos Henrique (coord.). In: Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 90- 202, p. 128.  
322 FRAZÃO. Ana; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de. Responsabilidade empresarial. In: FRAZÃO, 
Ana (org.). Constituição, Empresa e Mercado. Brasília: Faculdade de Direito, UnB, 2017, pp. 200-
223, p. 203.   
323 O devedor ou os seus sucessores, conforme dispõe o §1° do artigo 48 da LRE (BRASIL, op. cit., 
2005). 
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Para além desses requisitos legais, alguns juízes 324  começaram a pedir a 

realização de perícia prévia325 antes de deferir a RJ. No mesmo sentido, tem-se a 

recomendação n° 57 do Conselho Nacional de Justiça de 22 de outubro de 2019 

que “recomenda aos magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento 

dos processos de recuperação empresarial a adoção de procedimentos prévios ao 

exame do feito, e dá outras providências”326. 

A exigência da perícia prévia traz maior segurança para entender se a 

empresa solicitante se encontra em posição para utilizar da RJ. Ora, deferir a 

recuperação judicial a empresas estéreis, que não geram benefícios que 

justifiquem o esforço dos credores e da sociedade, é dispender esforço judicial em 

vão, visto que o processo não vai atingir a sua finalidade327. A adoção dessa 

medida, todavia, não é unânime da jurisprudência328. 

                                                     
324 A exemplo, Dr. Marcelo Barbosa Sacramone na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 
de São Paulo. A exemplo: Agravo de Instrumento n° 2274280-02.2015.8.26.0000 TJ-SP (BRASIL. 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2274280-
02.2015.8.26.0000. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA 
DECISÃOAGRAVADA.ALEGADAFALTADEFUNDAMENTAÇÃO. Agravante: Money.Cred Serviços de 
Cobrança Eireli. Agravado: Hoist Jib Equipamentos de Elevação de Cargas Eireli - Em Recuperação 
Judicial. Relator: Des. Carlos Alberto Garbi. Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial. 
DJE: 01/07/2016. Disponível em https://esaj.tjsp.jus.br. Acesso em 07 maio 2021). 
325 É a análise da regularidade dos documentos que acompanham a petição, com o objetivo de 
avaliar o funcionamento da empresa. 
326 JUSTIÇA. Conselho Nacional. Recomendação n° 57 de 22 de outubro de 2019. RECUPERAÇÃO 
EMPRESARIAL. ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS PRÉVIOS AO EXAME DO FEITO. Brasília, DF: CNJ. 
Disponível em: 
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3069#:~:text=Recomenda%20aos%20magistrados%20respo
ns%C3%A1veis%20pelo,feito%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. Acesso 
em: 6 abr. 2021. 
327 COSTA, Daniel Carnio. A perícia prévia em recuperação judicial de empresas – Fundamentos e 
aplicação prática. Migalhas, 2018. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/coluna/insolvencia-em-foco/277594/a-pericia-previa-em-
recuperacao-judicial-de-empresas-fundamentos-e-aplicacao-pratica. Acesso em: 5 ago. 2020. 
328 Nesse sentido, ver: BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 1578653 / GO, Recurso Especial 
2019/0270089-7. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPACHO QUE 
DEFERIU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DA AGRAVADA. PERÍCIA PREVIA. 1. 
Insurgência que se deve ater aos pressupostos objetivos previstos no art. 51 da Lei n° 
11.101/2005. Discussão acerca da viabilidade da empresa inadequada neste momento. ALEGAÇÃO 
DE GRUPO ECONÔMICO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. [..]. Agravante: Mosaic 
Fertilizantes do Brasil LTDA. Agravado: Brava Agronegócios LTDA. Relator: Ministro Marco Buzzi. 
Quarta Turma. DJE:  03/02/2020. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=1
03617921&tipo_documento=documento&num_registro=201902700897&data=20200203&formato
=PDF. Acesso em: 5 ago. 2020. 
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A Lei n° 14.112/202 acabou com a discussão sobre a perícia prévia e incluiu 

a constatação prévia na Lei de Recuperação de Empresas seguindo os 

precedentes anteriores. A constatação prévia está disposta no art. 51-A da LRE329. 

Esse instituto tem como objetivo impedir a recuperação judicial de empresas sem 

capacidade de reorganização e/ou extintas330. 

Ocorre que, na forma como foi disposta a constatação prévia, ela servirá 

apenas para ajudar o juiz na análise da documentação entregue pelo devedor na 

petição inicial331. Isso acontece, pois de acordo com o § 5° do art. 51-A da LRE, 

fica “vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado 

na análise de viabilidade econômica do devedor”332. 

Após a análise pelo magistrado, ele produzirá o despacho de 

processamento, caso o devedor tenha cumprido com todos os requisitos. Neste, 

deverá nomear o administrador, ordenar a suspensão de todas as ações e 

execuções contra o empresário, intimará o Ministério Público para participar no 

processo e comunicar às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, onde o 

empresário tiver estabelecimento333. No mesmo ato, expedirá o edital para que se 

                                                     
329 Art. 51-A da LRE. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando 
reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, 
para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente 
e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial. § 1º A 
remuneração do profissional de que trata o caput deste artigo deverá ser arbitrada posteriormente 
à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. § 2º O juiz 
deverá conceder o prazo máximo de 5 (cinco) dias para que o profissional nomeado apresente 
laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade 
documental. § 3º A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem 
apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possibilidade de o juiz determinar a 
realização da diligência sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta poderá frustrar 
os seus objetivos. § 4º O devedor será intimado do resultado da constatação prévia 
concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da 
recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição inicial, e poderá impugná-la mediante 
interposição do recurso cabível. § 5º A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação 
das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o 
indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade 
econômica do devedor. § 6º Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização 
fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo 
de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. § 
7º Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa 
na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa dos autos, com urgência, ao 
juízo competente (BRASIL, op. cit., 2005).   
330 COELHO, op. cit., 2021, p. 211. 
331 Ibid, p. 214. 
332 BRASIL, op. cit., 2005. 
333 Art. 52 da LRE (Ibid). 
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torne público o pedido de recuperação, a relação dos credores e para iniciar os 

prazos para habilitação334. 

Com a sentença de deferimento, também se inicia o chamado stay period335. 

É o período, descrito no art. 6, §4°, da LRE, que suspende todas336 as ações e 

execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias. “O stay period busca impedir 

que execuções individuais, penhoras de bens ou pedidos de falência frustrem os 

objetivos da reestruturação, em detrimento da preservação da sociedade 

empresária e dos interesses da “comunhão de credores”” 337 . É, portanto, 

importante instrumento para viabilizar a recuperação da empresa em crise e para 

tratar os credores de forma isonômica.  

O prazo de 180 dias é descrito na lei, prorrogável uma vez por igual período. 

Anterior a Lei n° 14.112/2020, o prazo era improrrogável. Na prática, todavia, esse 

prazo tem sido prorrogado quando a empresa não contribui diretamente ou 

indiretamente para a demora na realização da assembleia geral de credores338. É 

mais um instrumento para viabilizar a eficácia da recuperação judicial.  

É publicado, em conjunto com o deferimento do processamento da RJ, o 

edital com a relação inicial de credores. Estes poderão impugnar a relação 

apresentada no prazo de 15 dias339. Após esse prazo, inicia-se o prazo para o 

administrador elaborar a nova relação de credores 340 . Sobre esta, ainda cabe 

impugnações no prazo de 10 dias341. Essa relação tem por objetivo deixar claro 

                                                     
334 §1° do Art. 52 da LRE (Ibid). 
335 Esse fato, todavia, não é unânime na doutrina e na jurisprudência. Para Manoel Justino, “a 
suspensão se inicia com o deferimento do processamento da recuperação judicial, despacho 
previsto no art. 52 da LRE. Esse despacho não se confunde com o momento no qual o juiz concede 
a recuperação judicial, previsto no art. 58.”. (BEZERRA FILHO, op. cit., 2016, p. 90). 
336 Exceto as ações descritas nos §§1° e 2° do art. 6° da LRE (BRASIL, op. cit., 2005). 
337  CIAMPOLINI NETO, Cesar. CARVALHO, Pedro Schilling de. Stay Period nas recuperações 
extrajudiciais. In: WAISBERG, Ivo; RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende (org). Temas de Direito 
da Insolvência - Estudos em homenagem ao Professor Manoel Justino Bezerra Filho. São Paulo: 
IAPS, 2017, p. 143. 
338  CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira; SILVA, Ruth Maria Junqueira de Andrade Pereira e. 
Reflexões sobre a evolução jurisprudencial na exegese do art. 6°, §4°, da Lei n° 11.101/2005. In: 
WAISBERG, Ivo; RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende (org). Temas de Direito da Insolvência - 
Estudos em homenagem ao Professor Manoel Justino Bezerra Filho. São Paulo: IAPS, 2017. São 
Paulo: IAPS, 2017, p. 583. 
339 Art. 7°, §1°, da LRE (BRASIL, op. cit., 2005). 
340 Art. 7°, § 2°, da LRE (Ibid). 
341 Art. 8° da LRE (Ibid). 
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quem são os credores e quais são os valores devidos a eles para saber exatamente 

quem pode participar de forma ativa da RJ.  

Ademais, com a publicação do edital que torna pública a RJ, abre o prazo 

para o devedor entregar o plano de recuperação. “O plano de recuperação será 

apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias 

da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, 

sob pena de convolação em falência”342. O prazo em questão é absolutamente 

improrrogável, não existindo divergências na jurisprudência.  

O empresário é livre para elaborar o plano. Pode estabelecer um prazo 

especial para o pagamento, abatimento de dívidas e outros inúmeros atos343. A 

única limitação ao empresário na elaboração do plano é em relação aos créditos 

trabalhistas, pois não poderão ser pagos em prazo posterior a 1 ano, conforme 

dispõe o art. 54 da LRE344. 

O plano é peça fundamental da recuperação judicial. Ele é o instrumento que 

vai viabilizar a recuperação do empresário. Quando ele é consistente, há mais 

possibilidades de a empresa se reestruturar. No contrário, terá o devedor em crise 

apenas se limitado a cumprir papéis meramente processuais e trará prejuízos aos 

credores e à sociedade345.  

Sabe-se que o fato de o plano ser bom não traz a certeza da recuperação, 

pois “fatores macroeconômicos globais ou nacionais, acirramento da 

concorrência no seguimento de mercado em causa ou mesmo imperícia na sua 

execução podem comprometer a reorganização pretendida. Mas um plano ruim é 

                                                     
342 Art. 53 da LRE (Ibid). 
343 O art. 50 da LRE traz um rol exemplificativo de ações que o empresário pode colocar no plano 
de recuperação judicial (Ibid). 
344 Art. 54 da LRE. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano 
para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de 
trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. § 1º. O plano não poderá, ainda, 
prever prazo superior a 30 (trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos 
por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses 
anteriores ao pedido de recuperação judicial. § 2º O prazo estabelecido no caput deste artigo 
poderá ser estendido em até 2 (dois) anos, se o plano de recuperação judicial atender aos seguintes 
requisitos, cumulativamente: I - apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz; II - 
aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes 
de acidentes de trabalho, na forma do § 2º do art. 45 desta Lei; e III - garantia da integralidade do 
pagamento dos créditos trabalhistas (Ibid).  
345 COELHO, op. cit., 2016, p. 227. 
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a garantia absoluta de fracasso na recuperação judicial”346. Dessa forma, o plano, 

apesar de ser livre, tem que trazer instrumentos que realmente viabilizem a 

superação da crise e tem de ser possível de ser aceito pelos credores. 

O devedor tem liberdade na elaboração do plano, mas não são todos os 

créditos que poderão constar no plano. O art. 49 dispõe que os créditos existentes 

até a data do pedido poderão participar da recuperação. Os créditos criados 

posteriormente à essa data não constarão. Ademais, esse mesmo dispositivo347 

excetua a inclusão de alguns créditos, quais sejam 

 

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, 

ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito 

não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os 

direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a 

legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de 

suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade 

empresarial. § 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a 

importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei. § 7º Não se 

sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e 

abrangidos nos termos dos arts. 14 e 21 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 

1965. 

 

É importante analisar, portanto, quais são os maiores débitos do devedor 

antes do protocolo do pedido de RJ. Ora, caso as dívidas do empresário sejam nas 

espécies que não poderão entrar no processo recuperacional, a recuperação não 

será instrumento eficaz na superação da crise econômico-financeira. 

Com a elaboração  e  a  entrega  do  plano  ao  juízo  da  recuperação,  serão 

                                                     
346 Ibid, p. 227. 
347 BRASIL, op. cit., 2005. 
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cumpridas as devidas formalidades legais (publicação, contagem de prazos, etc.). 

Com a publicação do plano, os credores poderão apresentar objeção.  

São dois os momentos em que os credores podem se opor à recuperação 

judicial: na contestação da petição inicial e na objeção ao plano apresentado. De 

acordo com o art. 55 da LRE, o credor terá o prazo de 30 dias para apresentar a 

sua objeção “a contar da publicação do edital com a nova relação de credores ou 

do edital sobre o plano de recuperação, o que ocorrer por último”348. 

Caso não existam objeções ao plano, concede-se a recuperação judicial. 

Sendo apresentadas objeções, porém, deve-se marcar a Assembleia Geral de 

Credores (AGC) para a votação do plano. Possibilita-se a substituição da AGC pela 

comprovação da aprovação “dos credores por meio de termo de adesão, 

observado o quórum previsto no art. 45349 desta Lei e requerer a sua homologação 

judicial”350. 

A AGC não precisa acontecer em reunião única. “A própria Lei 11.101/05 

deixa claro que o plano poderá sofrer alterações na assembleia geral, desde que 

haja expressão concordância do devedor e em termos que não impliquem 

diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes (art. 56, §3°)”351.  

O momento da assembleia é espaço para negociação entre os credores e o 

empresário. Com o objetivo de cumprir o disposto no art. 47 da LRE, é possível 

suspender a AGC temporariamente. Assim, as deliberações poderão ocorrer em 

outra data, “ou constituir grupo de trabalho, composto por devedor e credores, para 

afinar uma proposta que melhor possa atender às partes”352.  

                                                     
348 LOBO, op. cit., 2007, p. 166. 
349 Art. 45 da LRE. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de 
credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta. § 1º Em cada uma das classes 
referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que 
representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, 
cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. § 2º Nas classes previstas nos 
incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores 
presentes, independentemente do valor de seu crédito. § 3º O credor não terá direito a voto e não 
será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação 
judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito (BRASIL, op. cit., 
2005). 
350 Art. 56-A da LRE (Ibid). 
351 MAMEDE, op. cit., 2016, p. 169. 
352 Ibid, p. 170. 
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Na concordata civil, não existe a previsão da AGC quando há objeções ao 

acordo. Se houve a discordância de um único credor, o acordo não será validado. 

A impossibilidade de negociação direta entre o insolvente e os credores é um dos 

fatores que dificultam a aprovação da concordata no regime cível.  

Com o fim das deliberações da AGC na recuperação judicial, o plano será 

aprovado, caso atinja a aprovação em todas as classes com os seguintes 

percentuais de votos: maioria simples dos credores presentes nas classes 

trabalhistas e de Micro e Pequenas Empresas e maioria simples dos créditos e dos 

credores presentes nas classes de garantia real e quirografários353. Caso não seja 

aprovado dessa forma, rejeita-se o plano e convola-se a RJ em falência354. 

Existe exceção a essa regra da aprovação do plano. É o chamado cram 

down. Ele pode ocorrer quando os requisitos, descritos no art. 58, §1°, da LRE, são 

preenchidos. São eles: a aprovação por maioria simples do valor de todos os 

créditos presentes na AGC, não importando a classe, a aprovação por 3 classes 

nos termos da regra geral – no caso de só haver 3 classes, a aprovação por 2 delas 

e no caso de só existir 2 classes, a aprovação por 1 delas e a aprovação de mais 

de 1/3 dos credores na classe que rejeitou355. 

Com isso, percebe-se que o legislador procurou promover os interesses 

sociais na manutenção da empresa ao não proporcionar ao credor individualmente 

a possibilidade de impedir a RJ. Isso não ocorre na concorda civil, pois basta um 

único credor para impedir a realização do acordo proposto pelo insolvente. 

O plano de recuperação aprovado deverá ser homologado pelo juiz e é 

considerado título executivo judicial356. Para que seja concedida a recuperação 

judicial do empresário, é necessário, por lei, que ele apresente a certidão negativa 

de débitos tributários, conforme disposição do art. 57 da LRE. 

A exigência da apresentação da CND, por sua vez, poderia inviabilizar a RJ. 

“A análise da realidade econômica brasileira demonstra que as empresas em crise 

financeira normalmente apresentam dívidas tributárias vultosas, sendo as 

                                                     
353 Art. 45 da LRE (BRASIL, op. cit., 2005). 
354 Art. 58, caput da LRE (Ibid). 
355 Ibid. 
356 Art. 59, §1° da LRE (Ibid). 



 

128 | A construção do âmbito de aplicação da Lei 11.101/05 a partir dos Tribunais… 

 

obrigações tributárias, normalmente, as que em primeiro lugar deixam de ser 

pagas pelo devedor”357.  

Em decorrência desse risco, foi consolidado o enunciado 55 da I Jornada de 

Direito Comercial que dispõe: “O parcelamento do crédito tributário na 

recuperação judicial é um direito do contribuinte, e não uma faculdade da Fazenda 

Pública, e, enquanto não for editada lei específica, não é cabível a aplicação do 

disposto no art. 57 da Lei 11.101/2005 e no art. 191-A do CTN”358. 

Em 2014, porém, foi promulgada, em 13 de novembro, a Lei 13.043 que 

dispõe sobre o parcelamento das dívidas tributárias para empresas em 

recuperação judicial. A lei estabeleceu, no art. 43, que o empresário poderá 

parcelar sua dívida tributária em 84 parcelas mensais e consecutivas359. Nesse 

caso, não seria se estaria mais diante da omissão legislativa mencionada no 

enunciado 55 acima.  

A doutrina e a jurisprudência, todavia, entendem que, apesar da previsão do 

parcelamento, não se pode impedir a concessão da RJ ao empresário pela falta da 

CND. Entendem que a Lei 13.043 não cumpriu com a sua finalidade e, portanto, 

continua havendo a omissão do ponto de vista material. Assim, não poderia 

inviabilizar a recuperação do empresário e a manutenção da atividade produtora 

em decorrência de dívidas tributárias que não se suspenderam com a abertura do 

processo nem se suspenderão com a aprovação do plano360.  

                                                     
357 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentário ao art. 57. In: SATIRO SOUZA JR, Francisco; PITOMBO, 
Antônio Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 284. 
358  FEDERAL. Conselho. Enunciado 55. I Jornada de Direito Comercial. Disponível em: 
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/128. Acesso em: 18 ago. 2020. 
359 BRASIL, op. cit., 2014. 
360  Nesse sentido, ver: WIEDEMANN NETO, Ney. A dispensa de CND para a concessão da 
recuperação judicial após a lei 13.043/14. In: WAISBERG, Ivo; RIBEIRO, José Horácio Halfeld 
Rezende (org). Temas de Direito da Insolvência - Estudos em homenagem ao Professor Manoel 
Justino Bezerra Filho. São Paulo: IAPS, 2017, p. 825-857. E ver: BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Informativo n. 0674 do STJ. Recorrente: Fazenda Nacional. Recorrido: Zanini 
Equipamentos Pesados LTDA - Em Recuperação Judicial, Usina Santa Elisa S/A - Em Recuperação 
Judicial, Sermatec Indústria e Montagens LTDA. Relator: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma. 
DJE 26/06/2020. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=CND+RECUPER
A%C7%C3O+JUDICIAL&operador=mesmo&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO&p=true. Acesso em: 18 
ago. 2020. 
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O empresário terá, portanto, a sua recuperação judicial concedida. Ficará 

em recuperação pelo prazo máximo de 2 anos, após a aprovação do plano. Nesse 

prazo, caso descumpra a obrigação assumida no plano, terá sua RJ convolada em 

falência. Após esse prazo, todavia, os credores apenas poderão ingressar com a 

ação de execução para exigir o cumprimento da obrigação não cumprida361.  

Explicados os procedimentos de insolvência no Brasil, percebeu-se a 

discrepância existente entre a concordata civil e a recuperação judicial. Pode-se 

perceber as principais diferenças entre os institutos nos gráficos comparativos 

abaixo: 

 

 

 

                                                     
361 Art. 61 da LRE. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a 
manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações 
previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da 
recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. § 1º Durante o período 
estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano 
acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei. § 2º 
Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições 
originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos 
validamente praticados no âmbito da recuperação judicial (BRASIL, op. cit., 2011). 
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Ora, levando em consideração que o objetivo da recuperação é a 

preservação da atividade econômica, não se concorda com a impossibilidade 

legislativa de o devedor, exercente de atividade econômica, por não ser 

considerado empresário nos termos legais, não poder se utilizar da RJ. Examina-

se, todavia, no próximo capítulo, como a jurisprudência tem-se manifestado sobre 

o assunto.



 



 

3. ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS SOBRE O 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LRE 

 

A proibição legislativa do exercente de atividade econômica, não 

considerado empresário pelo Código Civil, de se utilizar da Lei n° 11.101/2005, traz 

a impossibilidade de o não empresário falir ou requerer recuperação judicial ou 

extrajudicial. Diante desse cenário, questiona-se como se posiciona a 

jurisprudência brasileira sobre o assunto. 

 Assim, faz-se a análise das decisões dos tribunais brasileiros sobre a 

aplicação ou não da Lei de Recuperação de Empresas aos excluídos do conceito 

de empresário. Na pesquisa, busca-se entender o posicionamento dos julgadores 

sobre o conflito apontado no trabalho. Assim, pretende-se entender qual a 

realidade fática dos não empresários que tentam se utilizar da LRE. 

 

3.1 A metodologia utilizada  

 

Inicialmente, buscou-se estudar a jurisprudência para saber se os tribunais 

brasileiros estão ou não aplicando a LRE aos não empresários, ou seja, se estão 

agindo conforme a disposição legal ou estão sendo mais abrangentes no caso 

concreto. Para tanto, recortaram-se decisões que tratam do pedido de falência 

e/ou recuperação judicial de não empresários. 

O recorte atendeu aos seguintes requisitos: decisões realizadas 

por Câmaras Cíveis, Direito Privado e especializadas em Direito Comercial que 

tratassem da aplicação da LRE aos exercentes de atividades econômicas que não 

se encaixam no conceito legal de empresário do Código Civil. Para tanto, 

observaram-se todos os Tribunais de Justiça do Brasil. Pesquisaram-se 

os endereços eletrônicos dos vinte e sete Tribunais de Justiça da Federação e o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ).   

Teve como lapso temporal o período de 9 de maio de 2005 até 30 de abril 

de 2021. Tempo que coincide com a vigência da atual Lei n° 11.101/205. Assim, 

buscou-se examinar a aplicação da lei desde sua criação até o fim 

da elaboração do presente trabalho.  
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Utilizaram-se como palavras-chave, em todos os tribunais, as expressões 

"recuperação judicial" e "não empresário", “recuperação judicial" e "não 

comerciante", "recuperação judicial" e "sociedade simples", "recuperação judicial" 

e "sociedade não empresária", "recuperação judicial" e "associação", "falência" e 

"não empresário", "falência" e "não comerciante", "falência" e "sociedade simples", 

"falência" e "sociedade não empresária", “falência" e "associação”. 

Todas as tentativas de busca das palavras-chaves foram com aspas e com 

o boleano “e”. Ressalta-se, todavia, que não são todos os tribunais que permitem 

a pesquisa com aspas e boleanos, como nos tribunais da Bahia, de Goiás, do 

Maranhão e do Paraná. Nestes, a pesquisa se tornou inviável, pois, por serem 

palavras genéricas, apareceram inúmeros acórdãos que não possuíam relação 

com o assunto. Por isso, a pesquisa apenas se utilizou das palavras-chaves com 

aspas e boleanos, assim como somente nos tribunais que permitia tais filtros.  

Dentro da pesquisa nos sites de cada tribunal, analisou-se o total de 5.510 

(cinco mil quinhentas e dez) decisões. Ocorre que, destas, muitas estavam 

repetidas e tratavam sobre assuntos alheios ao pesquisado no presente trabalho, 

assim não foram todas que entraram para compor as decisões estudadas no 

trabalho. Ao final, foram recortadas as decisões que possuíam pertinência 

temática com o trabalho, e chegou-se ao total de 53 (cinquenta e três) decisões. 

Leram-se, portanto, as ementas. Nestas, analisaram-se quais tratavam 

sobre o tema do trabalho e recortaram-se apenas aquelas que tratavam da 

aplicação da LRE ao não empresário. Assim, recortaram-se: 11 (uma) do Ceará, 102 

(dez) do Rio de Janeiro, 133 (treze) de São Paulo, 14 (uma) do Alagoas, 15 (uma) do 

                                                     
1 TJCE: 0147342-48.2015.8.06.0001/50000. Disponível em: www.tjce.jus.br. Acesso em: 7 maio 
2021. 
2  TJRJ: 0047693-77.2020.8.19.0000, 0045988-82.2013.8.19.0002, 0440514-05.2012.8.19.0001, 
0144193-28.2008.8.19.0001, 200.800.138.364, 0034234-59.2007.8.19.0001, 0343105-
63.2011.8.19.0001, 0370750 – 34.2009.8.19.0001, 0031515-53.2020.8.19.0000, 200.700.168.993. 
Disponível em: www.tjrj.jus.br. Acesso em: 7 maio 2021.  
3  TJSP: 600.824-4/0, 0087069-56.2012.8.26.0000, 2023917-63.2013.8.26.0000, 0170959-
53.2013.8.26.0000, 2162105-02.2014.8.26.0000/50000, 2054258-96.2018.8.26.0000, 2206947-
62.2017.8.26.0000/50000, 0187821-36.2012.8.26.0000, 0045261-62.2012.8.26.0100, 2193125-
74.2015.8.26.0000, 0001832-74.2013.8.26.0564, 0010036- 39.2011.8.26.0189, 1115021-
08.2017.8.26.0100. Disponível em: www.tjsp.jus.br. Acesso em: 7 maio 2021.  
4 TJAL: 0006522-95.2012.8.02.0000. Disponível em: www.tjal.jus.br. Acesso em: 7 maio 2021.  
5 TJMT: 115032/2016. Disponível em: www.tjmt.jus.br. Acesso em: 7 maio 2021.   
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Mato Grosso, 86 (oito) do Rio Grande do Sul, 17 (uma) do Espírito Santo, 88 (oito) de 

Minas Gerais e 9 9  (nove) do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta-se que os 

tribunais não mencionados não apresentaram resultados com a pertinência 

temática do trabalho.  

Assim, formou-se um banco de dados com acórdãos que tratavam da 

aplicação da LRE aos não empresários, porém exercentes de atividades 

econômicas. Optou-se por acórdãos em decorrência da sistemática utilizada 

no julgamento das decisões. Estes são relatados por um desembargador121, e o 

caso é discutido na sessão de julgamento por todos os integrantes da Câmara. Os 

membros podem solicitar revisar o processo, no caso de não concordar com os 

argumentos apresentados pelo relator, e podem formar opinião própria e concreta 

sobre o processo em questão.  

A pesquisa almejou investigar seis pontos principais: a) qual a espécie 

jurídica da pessoa sob a qual iria recair os efeitos da LRE; b) qual foi a decisão 

dada pelo primeiro grau; c) quais os argumentos usados pelos juízes do primeiro 

grau; d) qual foi a decisão pelo proferida pelo segundo grau; e) quais os 

argumentos usados pelos desembargadores do segundo grau; f) qual o objetivo 

do autor da ação. Assim, passa-se aos resultados obtidos com a coleta 

jurisprudencial. 

 

3.2 Os resultados da pesquisa 

 

O primeiro ponto de estudo foi qual a espécie jurídica da pessoa sob a qual 

iria recair os efeitos da LRE. Objetivou-se entender qual o tipo jurídico que mais 

busca o Poder Judiciário para pedir ou rejeitar a aplicação da Lei n° 11.101/2005. 

Assim, percebeu-se o seguinte cenário:  

                                                     
6 TJRS: 70072171382, 70070972203, 70066401696, 70069860773, 70060516465, 70039202056, 
70032587446, 70071189104. Disponível em: www.tjrs.jus.br. Acesso em: 7 maio 2021.  
7 TJES: 24990137887. Disponível em: www.tjes.jus.br. Acesso em: 7 maio 2021.  
8  TJMG:  1.0024.09.471688-3/002  , 1.0303.10.000316-7/001 ,  1.0024.05.844559-4/002  , 
1.0019.11.000925-5/003, 1.0024.05.812057-7/001 ,  1.0479.11.005669-0/001 , 
1.0000.17.077509-2/001 , 1.0349.03.004633-9/001. Disponível em: www.tjmg.jus.br. Acesso em: 
7 maio 2021.    
9 STJ: 1653538, 308695, 204, 1655869, 1655132, 1030462, 1008393, 658531, 1555906. Disponível 
em: www.stj.jus.br. Acesso em: 7 maio 2021.  

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10024094716883002
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10303100003167001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10024058445594002
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10019110009255003
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10024058120577001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10479110056690001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000170775092001


 

 
 
 
136 | A construção do âmbito de aplicação da Lei 11.101/05 a partir dos Tribunais… 

 

 

Figura 20 - Tipo jurídico que mais busca o Poder Judiciário para pedir ou rejeitar 
a aplicação da Lei nº 11.101/2005 
 
Fonte: gráfico produzido pela autora. 
 

Diante desse cenário, percebe-se que quase metade dos casos analisados 

tratava de sociedade simples, ou seja, da sociedade formada por profissionais 

intelectuais. A sociedade simples, portanto, foi o predominante, visto que está 

presente em 48% dos casos. Logo em seguida, as cooperativas apareceram em 

25% das decisões. Levando em consideração que toda cooperativa é uma 

sociedade simples10, pode-se dizer que esse tipo societário apareceu, portanto, 

em 73% dos casos.  

As associações apareceram em 21% dos casos, apresentando, também, 

número bastante expressivo. Em proporções menores, tem-se a sociedade 

limitada11 com 4% e a pessoa física com 2%.  

O segundo ponto de estudo foi a decisão dada no juízo de 1° grau. Como, 

nos acórdãos, existe um relatório do caso, no próprio material, encontra-se 

disponível a sentença do magistrado inicial. Não se analisou, portanto, a sentença 

propriamente dita, mas apenas o conteúdo que constava  na  decisão  do  2°  grau. 

                                                     
10 Art. 982 do CC/2002. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que 
tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, 
as demais. Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a 
sociedade por ações; e, simples, a cooperativa (BRASIL, op. cit., 2002). 
11 Ressalta-se que não se buscou palavras-chaves com a expressão “Sociedade Limitada”, porém 
apareceram, dentro dos resultados pesquisados, dois casos sobre sociedade limitada que 
tratavam do reconhecimento ou não da sua empresarialidade. Por isso, entendeu-se pertinente 
tratar desses casos.  
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 Assim, as decisões encontradas foram: 

Figura 21 - Decisão proferida no juízo de 1° grau 
 
Fonte: gráfico produzido pela autora 
 

Em 40% dos casos, o magistrado não decretou a falência e, em 35% dos 

casos, não deferiu a recuperação judicial. Percebe-se que, em 75% dos casos, não 

houve a aplicação da LRE. Somente em 10% dos casos, o juiz decretou a falência 

e, em 15% dos casos, deferiu a RJ. Como terceiro ponto da pesquisa, os 

argumentos utilizados para esses resultados foram os seguintes: 

 

 

Figura 22 - Argumentos utilizados pelo juízo de 1° grau 
 
Fonte: gráfico produzido pela autora. 
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Com a maior percentagem, o argumento “cooperativas não se submetem a 

Lei Falimentar” justificou 25% dos casos. Logo em seguida, com 17%, aparece a 

justificativa “sociedade simples não é empresária, portanto, não pode falir”. Com 

13%, está o seguinte argumento: “sociedade simples não é empresária, portanto, 

não pode pedir Recuperação Judicial”. Com 8%, “associação não pode requerer 

Recuperação judicial”. Com 6%, “associação não pode falir”. Nesse sentido, nota-

se que 69% dos casos trataram apenas da estrita legalidade do pedido. 

Para além dos argumentos estritamente legais, foi utilizado, em 13% dos 

casos, o fato de a sociedade ter organização empresarial. Em 6% dos casos, a 

teoria do fato consumado. Em 4% dos casos cada, “a sociedade tem objeto 

intelectual” e “realiza atividade econômica e tem função social”. Por fim, com 2% 

cada, a justificativa de ser a “sociedade simples limitada é empresária”, “não 

preencheu os requisitos para ser empresário”. 

O quarto ponto do trabalho analisou qual a decisão proferida no acórdão. 

Buscou-se saber qual é a tendência dos tribunais de 2° grau. Se eles aplicam ou 

não a LRE aos não empresários. Diante disso, encontrou-se o seguinte cenário:  

 

 

Figura 23 - Decisão proferida no juízo de 2° grau 
 
Fonte: gráfico produzido pela autora 
 

No caso dos tribunais de 2° grau, contra a aplicação da Lei n° 11.101/2005, 

38% dos casos não decretaram falência, e 31% dos casos não deferiram a 

Recuperação Judicial. Já a favor da aplicação legislativa, obteve-se 27% dos casos 
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que deferiram a Recuperação Judicial e 10% que decretaram a falência. Em 2% dos 

casos, não foi julgado o mérito da falência e/ou recuperação judicial. 

No quinto ponto do trabalho, analisaram-se os argumentos utilizados pelos 

desembargadores ao proferirem suas decisões. Assim, procurou-se saber qual o 

fundamento utilizado pelos julgadores no momento de decidir pela aplicação ou 

não da Lei Falimentar. Nesse sentido, têm-se esses resultados: 

 

 

 

Figura 24 - Argumentos utilizados pelo juízo de 2° grau 
 
Fonte: gráfico produzido pela autora 
 

Diante desse gráfico, percebe-se que os tribunais de 2° grau foram mais 

diversificados nos argumentos. Apesar disso, o critério legalista ainda foi 

prevalecente. Em 27% dos casos, os tribunais entenderam que a LRE não se aplica 

às cooperativas. Com 10% cada, perceberam que as sociedades simples não são 

empresárias, portanto, não podem decretar falência e que as sociedades simples 

não são empresárias, assim, não podem pedir Recuperação Judicial.  Em 8% dos 

casos, “associação não pode pedir Recuperação Judicial”.  Em 6% dos casos, 

“associação não pode falir”. Dessa forma, percebe-se o critério legal em 61% dos 

acórdãos.  

Já em relação aos argumentos divergentes da estrita aplicação da lei, tem-

se com 17% a análise da organização empresarial da atividade no caso concreto. 
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Com 8%, há o fato de a pessoa jurídica ter o objeto intelectual. Em 6% das decisões, 

aplicou-se a teoria do fato consumado. Em 4% dos casos, o fato de realizar 

atividade econômica e ter função social. Em 2% das decisões, cada “associação 

com função social, portanto, pode pedir Recuperação Judicial”, tendo em vista que 

“não preencheu os requisitos para ser empresário” e “não julgou o mérito”12.  

Por fim, no sexto ponto, desejou-se saber qual a intenção do autor da ação. 

Sob esse aspecto, apresentaram-se os seguintes dados: 

 

 

Figura 25 - Intenção do autor ao protocolar a ação 
 
Fonte: gráfico produzido pela autora 
 

Aparecendo em 33% das decisões, o credor entrou com a ação com o 

objetivo de ser decretada a falência do devedor. Em 17% dos casos, ocorre o pedido 

de autofalência. Já em 13% dos acórdãos, há o pedido de Recuperação Judicial 

por sociedade simples. Já em 12%, o autor era uma cooperativa pedindo 

Recuperação Judicial. Com 12%, apareceu o pedido de Recuperação Judicial por 

associação. Em conclusão, com 2%, é presente o pedido de recuperação judicial 

por sociedade limitada. Percebe-se, com isso, que 89% dos casos pediam pela 

aplicação da LRE aos não empresários. 

                                                     
12 A soma apresentada é de 102%. Esse cálculo não deu 100%, pois se preferiram utilizar números 
cheios para facilitar o entendimento. Números quebrados poderiam trazer dificuldades à didática. 
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Contra a aplicação legislativa aos não empresários, houve 4% com credores 

impugnando a concessão de Recuperação Judicial. Também com 4% o credor 

impugnando o pedido de Recuperação Judicial. Com 2%, credores impugnando o 

deferimento da Recuperação Judicial. Por fim, com 2% o Ministério Público 

impugnando o deferimento da Recuperação Judicial, totalizando, assim, 14% dos 

casos13. 

Depois de apresentados todos os dados colhidos com a pesquisa 

jurisprudencial, passam-se para as conclusões da autora sobre os resultados da 

análise. Nesse sentido, faz-se, no próximo tópico, uma análise qualitativa dos 

dados sobre a aplicação ou não da LRE aos exercentes de atividades econômicas 

que não são considerados empresários. 

 

3.3Análise e conclusões sobre os dados apresentados 

 

Inicialmente, percebeu-se que os maiores conflitos sobre a aplicação ou 

não da LRE estão ocorrendo com as sociedades simples. Justamente trazendo em 

questão os conflitos apresentados no primeiro capítulo desta tese. Ora, se o 

conceito de empresário não é objetivo e traz expressões genéricas, certamente o 

conjunto de profissionais intelectuais que decidam desenvolver uma atividade 

econômica passará pelo problema de ter ou não constituído elemento de empresa. 

 Ocorre que o conflito não é exclusivo das sociedades simples. Quando se 

trata de falência e recuperação judicial, outras pessoas jurídicas também 

demandam atenção como as associações. Essas, claramente, não empresárias, 

porém, nos casos analisados, desenvolviam atividades econômicas relevantes 

para o país e/ou estado de sua localidade. Apareceram, entre outras, associações 

que desenvolviam atividades educacionais e de saúde, ou seja, atividades com 

função social e responsabilidade social. 

Os juízes e os desembargadores, por sua vez, decidem de forma contrária 

na aplicação da LRE aos não empresários. Nota-se tendência maior a não aplicar 

a Lei Falimentar aos excluídos da própria lei. A maioria dos argumentos, todavia, 

                                                     
13 A soma apresentada é de 101%. Esse cálculo não deu 100%, pois se preferiu utilizar números 
cheios para facilitar o entendimento. Números quebrados poderiam trazer dificuldades à didática.  
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não entram na esfera de ser ou não empresário, em desenvolver ou não atividade 

econômica ou em ter ou não função social, mas restringem-se apenas a exclusão 

do art. 1° da LRE14. 

Assim, o critério formal foi prevalecente nos julgados. Se o exercente de 

atividade econômica era registrado como sociedade simples ou associação, não 

cabe aplicar a Lei Falimentar. A análise objetiva apareceu com mais ênfase. Claro 

que, como visto, outros argumentos, principalmente no 2° grau, apareceram, tais 

como a percepção do objeto daquela atividade – se era intelectual ou empresarial, 

a existência ou não de função social. Esses, porém, de forma minoritária quando 

comparados à utilização da estrita legalidade. 

A utilização da estrita legalidade pelos julgadores não parece estar de 

acordo com a intenção dos autores dos processos. Com os gráficos apresentados, 

nota-se que existe uma vontade da aplicação da lei não apenas pelo devedor, mas 

também pelos credores. É de interesse destes a utilização da LRE, principalmente, 

quanto ao pedido de falência. Assim, é desejo tanto do credor quanto do devedor 

a aplicação da Lei Falimentar. 

Nesse contexto, entende-se que o olhar do magistrado não pode estar 

voltado exclusivamente para a lei, mas também deve estar atento às necessidades 

coletivas. Não se defendem, porém, julgamentos contrários às disposições legais. 

Ocorre que, em muitos casos, o julgador deveria ter analisado, antes de negar a 

aplicação da LRE, a constituição ou não de elemento de empresa, pelo menos nos 

casos de sociedades simples, em que esse conflito aparece.  

A decretação da falência é ruim para o exercente da atividade econômica, 

mas pode ser positiva ao credor e à economia. A recuperação judicial pode 

preservar a atividade e manter a produção de renda na economia, sendo positiva 

para a coletividade e para o empresário. Assim, a rejeição da aplicação da lei por 

critérios excessivamente formais não é a melhor alternativa15. 

                                                     
14 Art. 1º da LRE: Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência 
do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor 
(BRASIL, op. cit., 2005). 
15 Apesar de que, de acordo com os dados do Serasa Experian de 2021, a cada 10 sociedades que 
requereram Recuperação Judicial, aproximadamente, 6 vão à falência. (SERASA EXPERIAN. A cada 
quatro empresas com processo de recuperação judicial encerrado, uma volta à ativa, revela estudo 
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O dever de analisar cada caso concreto se impõe. Qual a real distinção entre 

uma sociedade simples que desenvolve atividade econômica organizada, que 

paga tributos, contrata funcionários, coloca um produto/serviço à disposição do 

mercado para a sociedade empresarial que também organiza sua atividade, 

também paga tributos, contrata funcionários e também coloca um produto/serviço 

no mercado? 

Não existe distinção. O critério legalista, todavia, aparece como uma 

solução mais prática, objetiva, que gera menor incidência ao erro. Se o conceito de 

“elemento de empresa” é subjetivo, analisar a constituição ou não dele no caso 

concreto é arriscado. Dessa forma, pensa-se que, por essa razão, os julgadores 

apresentem condutas mais conservadoras. 

Entre todos os casos analisados, dois casos chamaram mais a atenção da 

autora. Nesse sentido, no próximo tópico, serão comentados esses dois casos de 

forma mais específica, pois foram casos em que a manifestação dos magistrados 

foi discrepante da maioria das decisões dos outros processos.  

 

3.4 Análise de casos específicos  

 

Dois casos foram mais emblemáticos para a autora16. Um deles foi julgado 

no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e o outro no Superior 

                                                     
inédito da Serasa Experian. Disponível em: http://noticias.serasaexperian.com.br/blog/2016/10/-
experian/. Acesso em 22 jan. 2021). 
16 O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, apesar de não ter apresentado resultado nas pesquisas, 
teve um caso sobre o assunto. Trata-se do Processo n° 5024222-97.2021.8.24.0023. Esse 
processo encontrou-se dentro do que se chama de “cifras ocultas”. Dessa forma, não foi possível 
acrescentar dentro da metodologia do presente trabalho. Entende-se importante, todavia, 
comentar brevemente o caso dentro das perguntas formuladas na metodologia. O Processo versa 
sobre o pedido de Recuperação Judicial por Figueirense Futebol Clube - associação civil. Teve 
como relator o Desembargador Torres Marques. O julgamento ocorreu em 18 de março de 2021. A 
sentença de 1° instância negou o deferimento da Recuperação Judicial, com fundamento em 
“associação não pode pedir RJ”. Já o acordão reformou a decisão do juiz, deferindo a RJ a 
associação civil por entender que ela não está expressamente excluída do art. 2° da LRE e que as 
associações de futebol podem ser equiparadas às sociedades empresária por disposição da Lei 
Pelé (BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação n. 5024222-97.2021.8.24.0023. 
Apelante: Figueirense Futebol Clube e Figueirense Futebol Clube LTDA. Relator: Des. Torres 
Marques. Quarta Câmara de Direito Comercial. Disponível em: 
https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&ac
ao_origem=processo_consulta_publica&acao_retorno=processo_consulta_publica&num_process
o=50242229720218240023&num_chave=&num_chave_documento=&hash=d7f59658963f38df0c
6dbaaf09ba6062. Acesso em 7 maio 2021.). 
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Tribunal de Justiça (STJ). Esses casos chamaram a atenção, pois analisaram de 

forma mais profunda a questão da função social da empresa e da atividade que 

estava sendo desenvolvida.  

Inicia-se pelo julgado do Rio de Janeiro. O processo iniciou com o pedido 

de Recuperação Judicial pela Associação Sociedade Brasileira de Instrução (ASBI) 

e pelo Instituto Cândido Mendes (ICAM). Esse Processo possui o seguinte n° 

0093754-90.2020.8.19.0001, foi julgado pela 5° vara Empresarial da Comarca da 

Cidade do Rio de Janeiro e teve como julgadora a juíza Maria da Penha Nobre 

Mauro.  

A decisão de 1° grau teve recurso. O recurso foi o Agravo de Instrumento de 

n° 0031515-53.2020.8.19.0000. Tem como agravante o Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro e como agravadas as associações autoras do pedido de 

Recuperação Judicial. Foi julgado no ano de 2020 e teve como relator o 

Desembargador Nagib Slaibi.  

Para melhor analisar o esse caso, buscou-se analisar a íntegra processual 

desde a petição até o julgamento do acordão. Desde logo, percebe-se, pelo próprio 

nome das autoras/agravadas, que elas são uma associação, ou seja, pessoa 

jurídica de direito privado sem fins lucrativos17. A rigor, portanto, é inviável ter a 

aplicação da lei de recuperação de empresas, visto que ela se aplica apenas ao 

empresário individual, a sociedades empresárias e à Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada (EIRELI)18.  

Apesar disso, a ASBI e o ICAM entraram com o pedido de Recuperação 

Judicial alegando a seguinte questão: o ASBI existe desde 1902 e é a mais antiga 

instituição privada de ensino superior do país e o ICAM foi fundado para "auxiliar 

organizações públicas, empresariais e do terceiro setor desenvolvendo projetos 

                                                     
17  Art. 44 do CC/2002 São pessoas jurídicas de direito privado: I - as associações; II - as 
sociedades; III - as fundações. IV - as organizações religiosas; (Incluído pela Lei nº 10.825, de 
22.12.2003), V - os partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003), VI - as empresas 
individuais de responsabilidade limitada. (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) e Art. 53 
do CC/2002 Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não 
econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos 
(BRASIL, op. cit., 2002). 
18 Art. 1° da LRE (BRRASIL, op. cit., 2005). 
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nas áreas de economia e finanças, gestão e administração e políticas públicas"19. 

Dessa forma, iniciou demonstrando a importância das associações para o país.  

A ASBI é a mantenedora da ICAM e tem como função, além de representar 

legalmente esta instituição de ensino, prover os recursos que proporcionem o 

funcionamento desta instituição. A ICAM foi criada com o objetivo de “auxiliar 

organizações públicas, empresariais e do terceiro setor desenvolvendo projetos 

nas áreas de economia e finanças, gestão e administração e políticas públicas”20. 

Essa associação desenvolve projetos de pesquisa e cultura com o fito de encontrar 

soluções que ajudem o desenvolvimento do Estado e do país. Alegaram21 que: 

 

Os Requerentes reúnem um feixe de diferentes interesses, que vão muito além 

daqueles de seus associados-membros, que, inclusive, por estarem 

constituídos formalmente como associações civis, não podem partilhar o 

lucro entre si. Em torno dos Requerentes congregam-se interesses de 705 

(setecentos e cinco) professores, de mais de 12 (doze) mil alunos nas 

modalidades presencial e à distância, de 671 (seiscentos e setenta e um) 

empregados dos setores administrativos, fornecedores, pesquisadores, 

parceiros comerciais e todas as comunidades afetadas e beneficiadas por sua 

atuação. 

 

Nesse sentido, buscou a petição inicial demonstrar a função social exercida 

pelas requerentes. Explicou que não se trata de meras associações, mas de 

verdadeiras empresas, visto que desenvolvem atividade econômica organizada, 

que contribuem para o desenvolvimento social e econômico do país. Ademais, 

argumentaram22 que: 

                                                     
19 Todas as informações foram retiradas dos autos do Processo n° 0093754-90.2020.8.19.0001. 
(BRASIL. Rio de Janeiro. Recuperação Judicial nº 0093754-90.2020.8.19.0001. Autor: Associação 
Sociedade Brasileira de Instrução, Instituto Cândido Mendes e SOPLANTEL Planejamento e 
Assistência Técnica Especializada S/A. Juiz: Maria da Penha Nobre Mauro. 5ª Vara Empresarial. 
Disponível em: 
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=2020.001.0718
41-8&USER=. Acesso em: 11 fev. 2021). 
20 Ibid, p. 61. 
21 Ibid, p. 73. 
22 Ibid, p. 73 
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Os Requerentes atendem todos os requisitos para requerer recuperação 

judicial (art. 48 da LREF): (i) são agentes econômicos que desenvolvem 

atividade empresária devidamente constituídos e exercem regularmente suas 

atividades há mais de dois anos; (ii) jamais foram falidos ou obtiveram 

concessão de recuperação judicial; e (iii) seus associados e/ou 

administradores jamais foram condenados pela prática de crimes 

falimentares. 

 

Apresentando o preenchimento dos requisitos, argumentaram que os 

requerentes não estão proibidos de se utilizar da Recuperação Judicial, pois as 

associações de ensino não foram vedadas expressamente pelo art. 2° da Lei 

Falimentar. Fundamentam também que, apesar de serem formalmente registradas 

como associações, são verdadeiras empresas na prática.  

Na petição, descreveram as suas capacidades para superar a crise 

econômica instaurada com o auxílio do instituto processual. Fundamentaram que 

a recuperação das associações está em conformidade com o dispõe o art. 47 da 

LRE, devendo, portanto, ser deferida. Para corroborar com os argumentos 

apresentados, as autoras anexaram ao processo dois pareceres, um de autoria do 

jurista Sérgio Murilo Santos Campinho e outro do jurista Manoel Justino Bezerra 

Filho. 

Os dois pareceres contribuíram bastante na fundamentação do pedido de 

Recuperação Judicial das associações. Sendo assim, comentam-se agora os 

principais argumentos desses documentos. Inicia-se pelo parecer elaborado pelo 

jurista Sérgio Campinho.  

O jurista foi bastante concreto e preciso em seus argumentos. Para a autora, 

sem desmerecer os outros argumentos apresentados, o documento teve seu 

ponto alto ao utilizar a analogia na aplicação da LRE, visto que foi fundamentado23 

que:  

                                                     
23 CAMPINHO, Sérgio Murilo Santos. PARECER. In: BRASIL. Rio de Janeiro. Recuperação Judicial nº 
0093754-90.2020.8.19.0001. Autor: Associação Sociedade Brasileira de Instrução, Instituto 
Cândido Mendes e SOPLANTEL Planejamento e Assistência Técnica Especializada S/A. Juiz: Maria 
da Penha Nobre Mauro. 5ª Vara Empresarial. Rio de Janeiro: TJRJ, pp. 1-30, 2020, p. 23. Disponível 
em: 
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=2020.001.0718
41-8&USER. Acesso em 11 maio 2021. 
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Todos esses elementos impõem ao intérprete a exegese extensiva do artigo 

1o da Lei no. 11.101/2005 para permitir que o agente econômico em referência 

faça uso da recuperação judicial, porquanto não se encontra em quaisquer das 

vedações expressas ou por equiparação constantes de seu artigo 2o, regra de 

ordem pública que afasta certas atividades empresárias – e até não 

empresárias, pois o preceito fala em cooperativa de crédito e cooperativas são 

sociedades simples – do regime de recuperação judicial, considerando haver 

legislação especial para tratar da crise por elas enfrentadas (e.g. Lei no. 

6.024/1974, Decreto-Lei no. 73/1966, Lei no. 9.656/1998 e Lei Complementar 

no. 109/2001, que cuidam, respectivamente, das instituições financeiras, das 

sociedades seguradoras, das sociedades operadoras de planos privados de 

assistência à saúde e das entidades de previdência complementar).  

 

Nesse sentido, como não há uma proibição expressa e as associações 

desenvolvem atividades econômicas, para o parecerista, não caberia aplicar 

solução diferente ao deferimento da Recuperação Judicial. “Diante da lacuna no 

ordenamento positivo nacional apontada, o remédio da recuperação judicial deve, 

sim, ser a elas aplicado, para que possam superar o estado de crise econômico-

financeira, cuja finalidade suprema é a da preservação da atividade econômica”24. 

Na mesma linha de raciocínio, vem o parecer do jurista Manoel Justino. Ele 

acrescenta que as palavras que aparecem descritas no art. 47 da LRE não fazem 

referências ao termo “sociedade empresária”, mas sim às expressões “fonte 

produtora” e “empresa”. Entende que esses termos não podem ser limitados ao 

conceito de “sociedade empresária”, visto que são mais abrangentes. Nesse 

sentido, para o parecerista, “tanto a produção por meio de uma fonte quanto o 

exercício de uma empresa podem ser atribuídas para uma associação”25. 

                                                     
24 Ibid, p. 28.  
25 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. PARECER. In: BRASIL. Rio de Janeiro. Recuperação Judicial nº 
0093754-90.2020.8.19.0001. Autor: Associação Sociedade Brasileira de Instrução, Instituto 
Cândido Mendes e SOPLANTEL Planejamento e Assistência Técnica Especializada S/A. Juiz: Maria 
da Penha Nobre Mauro. 5ª Vara Empresarial. Rio de Janeiro: TJRJ, pp. 82-105, 2020, p. 89. 
Disponível em: 
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=2020.001.0718
41-8&USER. Acesso em 11 maio 2021. 
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Assim, passa-se para a análise da sentença de 1° grau, após explicada a 

petição inicial e os dois pareceres que, em conjunto com as provas apresentadas, 

fundamentaram o pedido de Recuperação Judicial. Na sentença proferida pela 

juíza de 1° grau, a magistrada reconhece a importância das atividades 

desenvolvidas pelas associações ao dizer que26:  

 

Trata-se de entidade de inconteste relevância social, por sua dedicação ao 

ensino e à educação, formadora de cidadãos, veículo de transformações 

sociais, que, dentro de seu escopo institucional, atua com responsabilidade 

social, através da concessão de bolsas de estudo, cursos gratuitos, etc., em 

autêntico exercício de inclusão social.  

 

 Ademais, a magistrada não entendeu como impeditivo o fato de o pedido de 

Recuperação Judicial ter sido pleiteado por associações sem fins lucrativos. 

Informa que não vê os artigos 1° e 2° da LRE como excludentes da possibilidade 

da recuperação de associações de ensino, pois, se assim o fosse, esse 

impedimento estaria expressamente previsto no art. 2° da lei. Continua a 

argumentação alegando que, “ao aplicar o ordenamento jurídico, deve atentar para 

os fins sociais e para as exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a razoabilidade e a eficiência”27. 

 A magistrada segue com a fundamentação da sua decisão argumentando 

que os artigos da Lei Falimentar devem ser analisados em conjunto. Sendo assim, 

é preciso estudar o artigo 1° em concordância com o artigo 47. Nesse sentido, 

concordou com o parecer elaborado pelo jurista Manoel Justino Bezerra Filho 

apresentado pelas autoras.  

Ainda em concordância com os pareceres, a magistrada entendeu que o 

fato de o art. 47 não colocar a expressão “empresário/sociedade empresária”, e 

sim as expressões “devedor”, “empresa” e “fonte produtora” não se deve limitar o 

seu alcance apenas pelo enquadramento legal da pessoa jurídica. Assim, não se 

deve restringir a aplicação da recuperação judicial aos empresários, visto que o 

                                                     
26 BRASIL, op. cit., 2020, p. 7063.  
27 Ibid., p. 7054. 
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art. 47 trata de questões mais abrangentes, como a preservação da fonte 

produtora. Diante disso, a magistrada fundamentou28: 

 

O busilis não está, pois, na natureza jurídica do agente econômico, mas no 

impacto da atividade econômica por ele empreendida, na economia e na 

sociedade. Ainda que formalmente registrada como associação civil, a 

entidade de ensino, à toda evidência, desempenha atividade econômica 

lucrativa, que repercute jurídica e economicamente.  

 

Adiante, a juíza defendeu que a atividade econômica não deve ser analisada 

exclusivamente pelo aspecto formal, mas também pelo seu contexto fático. Tal 

argumento foi fundamentado no art. 982 29  do CC/2002. E, aplicando ao caso 

concreto, entendeu30 que: 

 

A ASBI exerce profissionalmente atividade econômica, pois é a mantenedora 

da Universidade Cândido Mendes, com expressiva movimentação econômica 

na sua estrutura organizacional, que produz e faz circular bens de natureza 

intelectual, qual a prestação de serviços de ensino. A associação pode não ter 

finalidade lucrativa, ou seja, pode não distribuir lucros aos seus associados, 

mas nada impede que tenha finalidade econômica, no sentido da extração de 

vantagens que sejam revertidas para a própria atividade ou serviço prestado, 

com vistas à realização dos fins institucionais da própria entidade. No que 

interessa à LRF, notadamente em decorrência dos claros e precisos termos do 

art. 47, não se afigura relevante o fato de haver ou não partilha dos resultados 

entre os sócios, porquanto, repita-se, a ideia de empresa está atrelada ao 

desenvolvimento de uma atividade que se desenrole de forma profissional, 

capaz de ao menos suportar os próprios custos, mesmo que não alcance 

finalidade lucrativa. (grifo da autora). 

 

 Foi demonstrada, no decorrer do processo, a importância  das  associações 

                                                     
28 Ibid, p. 7055. 
29 Art. 982 do CC/2002. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que 
tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, 
as demais (BRASIL, op. cit., 2002). 
30 BRASIL, op. cit., 2020, p. 7056. 
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para a economia. As autoras são contribuintes de quase 9 (nove) milhões de reais 

por ano de tributos. Geram, praticamente, 2 (dois) mil postos de trabalho e prestam 

serviços educacionais a mais de 12 (doze) mil alunos. Em decorrência disso, a 

julgadora entendeu que não caberia a aplicação estritamente legal da Lei 

Falimentar. “Assim, enquanto agente economicamente equiparável a empresário, 

estou convencida de que a Universidade Cândido Mendes está a salvo de qualquer 

discutível vedação contida nos arts. 1º e 2º da LRF”31.  

 A relevante função econômica e social das associações merece ser 

preservada. A Recuperação Judicial, portanto, mostrou-se medida apta a 

possibilitar a efetiva recuperação financeira da empresa e, por consequência, 

manter as suas atividades em funcionamento. Por fim, a magistrada finaliza a 

sentença deferindo a recuperação judicial às autoras.  

 O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) recorreu dessa 

decisão. Assim, interpôs agravo de instrumento pedindo a suspensão do 

deferimento da recuperação judicial às autoras. Após a apresentação do relatório, 

o Ministério Público (MP) contestou a legitimidade das autoras para o pedido de 

Recuperação Judicial. 

Para tanto, fundamentou que a lei de recuperação de empresas não se 

aplica às associações civis. Ademais, salientou que as agravadas, “por opção 

própria, constituíram-se na forma de associações civis sem fins lucrativos, 

servindo como mantenedoras da IES denominada “Universidade Cândido 

Mendes”” 32 , por isso, usufruíram de todos os bônus de sua opção, devendo, 

portanto, arcar com os ônus também. 

Dessa forma, para o Ministério Público, como as autoras se beneficiaram da 

imunidade tributária que a condição de associação lhes proporcionou, deveriam 

arcar com o ônus da insolvência. Nas suas palavras, “não lhes é lícito pretender 

usufruir dos benefícios do regime empresarial, cujo ônus se desviou, ao tempo em 

que continua a gozar com as benesses tributárias e previdenciárias que não são 

                                                     
31 Ibid, p. 7058. 
32 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento nº 0031515-
53.2020.8.19.0000. Agravante: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Agravado: Instituo 
Cândido Mendes e outros. Relator: Des. Nagib Slaibi. Sexta Câmara Civil. DJE: 02/09/2020. p. 19. 
Disponível em: www.tjrj.jus.br. Acesso em: 11 maio 2021.  
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permitidas às empresas com fins lucrativos, estas, sim, amparadas pelo instituto 

da recuperação judicial”33.  

Também alegou que a jurisprudência pátria vai de encontro ao 

posicionamento obtido pelas autoras. Com esse argumento, o MP juntou decisões 

negando a aplicação da Lei Falimentar às associações. Por fim, alegou que não 

seria possível a interpretação por analogia, visto que isso poderia gerar 

insegurança jurídica e aumentar a crise da separação dos poderes. Assim, o 

judiciário não poderia realizar o trabalho do legislativo na modificação das leis. 

Para o MP, o judiciário deve “aplicar a lei como ela é e não como gostaria que 

fosse”34.  

Com base em todos os argumentos, pediu a revogação do deferimento da 

Recuperação Judicial e o efeito suspensivo da decisão. Diante desse recurso, as 

contrarrazões 35  foram apresentadas. Nesse âmbito, os argumentos foram 

centrados, principalmente, nos mesmos pontos da petição inicial, quais sejam, 

conceito do empresário, ausência de exclusão expressa da IES, associações serem 

agentes econômicos, precedente da Casa Portugal, pandemia do coronavírus. 

Rebateu, também, a questão tributária. Foi alegado pelas agravadas que o 

pedido de recuperação judicial não tem a ver com o fisco, visto que a Fazenda 

Pública não tem suas ações e execuções suspensas com o deferimento do 

instituto legal. Essa medida, portanto, não traria prejuízo aos cofres públicos.  

Ademais, afirmaram que a escolha dos fundadores quanto ao tipo legal para 

exercer a atividade econômica não derivou de opção, pois, à época em que as 

associações foram criadas, não era possível visar à distribuição de lucros com as 

atividades de ensino. Acrescentaram, também, que qualquer transformação para 

algum tipo empresarial, no período atual, acarretaria tempo e grandes 

investimentos. Dessa forma, seria inviável a transformação no presente36. 

Já finalizando a peça, discordaram do pedido do efeito suspensivo do MP, 

pois a suspensão do deferimento da recuperação judicial causaria inúmeros 

prejuízos ao próprio desenvolvimento processual. Por fim, demonstraram o apoio 

                                                     
33 Ibid, p. 35. 
34 Ibid, p. 45. 
35 Ibid, p. 354-372. 
36 Ibid, p. 361. 
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da comunidade jurídica à recuperação das associações e finalizou as 

contrarrazões37. 

No acórdão, o relator, Desembargador Nagib Slaibi, elaborou o relatório e se 

manifestou sobre o agravo. A decisão final não deu provimento ao agravo do 

Ministério Público. Para tanto, fundamentou que não caberia, nesse caso, julgar a 

ausência de registro na Junta Comercial, visto que a questão primordial era ser ou 

não as associações empresárias. Assim, a discussão era sobre a matéria fática e 

não burocrática do conceito de empresário. Dessa forma, o acórdão conclui que38  

 

Assim, sob o fundamento do princípio da preservação da empresa, por se 

tratar de atividade preponderante, que, embora não distribua lucro entre seus 

associados, gera imensa riqueza para o meio social, comprovando assim seu 

caráter econômico, deve-se permitir o deferimento do processamento da 

recuperação judicial desde que comprovado mais de dois anos de efetivo 

exercício da atividade educacional, o que para o requerente é público e notório.  

 

Foi levado em consideração, portanto, que as associações são agentes 

econômicos e merecem ter a sua atividade econômica preservada, pois as 

agravadas possuem função social e atuam com responsabilidade social. O cenário 

econômico brasileiro decorrente da pandemia da Covid-19 também motivou a 

aceitação da aplicação da LRE às associações.  

Para além do acórdão, ressaltam-se alguns dos pontos levantados no voto 

do Desembargador Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho. Para o desembargador, 

“toda organização que exerça atividade econômica profissional para a produção 

ou circulação de bens ou serviços está legitimada a ingressar com pedido de 

recuperação judicial, ressalvadas, obviamente, as exceções legais”39.  

Ademais, alegou que as restrições legais devem ser interpretadas de forma 

restrita. A aplicação da LRE às associações não deve ser negada, visto que não 

existe vedação expressa nesse sentido40. Também argumentou que o fato de as 

                                                     
37 Ibid, p. 369. 
38 Ibid, p. 1839. 
39 Ibid, p. 1843. 
40 Ibid, p. 1851. 
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agravadas poderem modificar a sua forma de constituição não seria motivo 

determinante para impedir o deferimento da recuperação judicial41.  

A maioria dos desembargadores votaram a favor da aplicação da LRE às 

agravadas, porém a desembargadora Teresa de Andrade Castro Neves votou 

contra. Assim, faz-se necessário expor seu posicionamento. Para a 

desembargadora42, 

 

Não se trata de mero entrave burocrático a exigência da inscrição na Junta 

Comercial. Esta inscrição cria direitos e deveres. A ausência de se revestir na 

forma de sociedade empresária, foi uma opção que a Candido Mendes adotou 

o formato de associação civil. Opção esta que lhe gerou inúmeros benefícios, 

em especial os fiscais, já que é entidade de ensino sem fins lucrativos. O dever 

de conferir bolsas de estudos para obtenção da isenção de tributos não retira 

o fato de estar se beneficiando de situação excepcional, não pagamento de 

impostos.  

 

Continuou o raciocínio alegando que somente pode ser empresário quem 

desenvolva atividade econômica com intuito lucrativo. As associações, por não 

terem fins lucrativos, não podem ser consideradas como tal. Finalizou 

fundamentando que o art. 2º da LRE tem o objetivo de restringir ainda mais o art. 

1° da lei, ou seja, somente podem utilizar-se da lei os empresários, mas, mesmo 

entre os empresários, não se aplica a todos43.  

 Apesar do voto da desembargadora, esse foi vencido e o acórdão permitiu 

a aplicação da LRE às associações. O posicionamento do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro não seguiu a maioria dos posicionamentos dos outros julgamentos. 

Dessa forma, proferiu uma decisão que, apesar de não inédita, foi vanguardista. 

Por isso, fez-se questão de explanar detalhadamente o ocorrido nesse julgamento. 

                                                     
41 Ibid, p. 1849. 
42 Ibid, p. 1856. 
43 Ibid, p. 1857. 
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 Como dito, outro julgamento chamou a atenção da autora. Este ocorreu no 

Superior Tribunal de Justiça e teve o ministro Marco Buzzi como relator. Trata-se 

do Recurso Especial nº 1.655.132 - MT (2017/0035408-3)44.  

Esse processo tratou do pedido de recuperação judicial por sociedade 

limitada registrada na Junta Comercial desde 1986. O pedido foi feito no Poder 

Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul na Vara Cível da Comarca de Cuiabá. 

A empresa alegou que a crise econômica de 2014, o cancelamento de um 

empréstimo solicitado ao banco, a inadimplência dos seus devedores, a 

diminuição do número de clientes e o furto realizado pelo seu gerente afetaram o 

desenvolvimento da sua atividade, mas, apesar disso, possui capacidade de se 

reerguer com o auxílio da recuperação judicial45.  

Fundamentou seu pedido no art. 47 da LRE, no preenchimento de todos os 

requisitos do art. 48 da LRE, na entrega de toda a documentação exigida no art. 51 

da LRE, em casos semelhantes bem-sucedidos e detalhou a importância da função 

social da sua atividade. Por fim, requereu que fossem deferidos o processamento 

da recuperação judicial e a suspensão prévia das ações e das execuções contra a 

autora. 

A sentença de 1° grau negou os pedidos feitos pela requerente. O juiz alegou 

que a LRE se aplica exclusivamente aos empresários. O artigo 966 do Código Civil, 

por sua vez, exclui do conceito de empresários os profissionais intelectuais. A 

empresa em questão é uma sociedade limitada registrada na Junta Comercial, 

mas desenvolve serviços de contabilidade. Sendo assim, não poderia ser 

considerada empresária. Com isso, a aplicação da LRE estaria vedada à autora46. 

O  magistrado,  também,  elencou  que  a  requerente  não   teria  constituído 

                                                     
44 Todas as informações foram retiradas dos autos do Processo n° 1.655.132 - MT (2017/0035408-
3). A íntegra processual foi retirada do site do Superior Tribunal de Justiça, portanto, até mesmo, a 
petição inicial está disponível no STJ. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESp. nº 1.655.132 / 
MT, Recurso Especial 2017/0035408-3. APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINC ̧ÃO 
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, AUDITORIA CONTÁBIL E 
TRIBUTÁRIA - EMPRESA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA FINS DE 
APLICAÇÃO DA LEI N. 11.101/2005 - SENTENC ̧A MANTIDA - RECUSO DESPROVIDO. Recorrente: 
Servcont Serviços Contábeis LTDA. Relator: Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma. DJE: 23/04/2019. 
Disponível em: https://cpe.web.stj.jus.br/#/processo/201700354083. Acesso em: 25 fev. 2021). 
45 Ibid, p. 7-41. 
46 Ibid, p. 248-257. 
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elemento de empresa. Entendeu47 que  

 

mesmo que a sociedade desempenhe suas atividades de forma organizada, 

com diversos empregados, fornecedores e aparato técnico, tal situação não 

descaracteriza o fato de trata-se de instituição voltada à exploração da 

profissão  intelectual  do  seu  sócio  [..] que, conforme  qualificação registrada  

nos autos constitutivos da empresa, é contador. 

 

Assim, entendeu que, embora seja registrada como sociedade limitada, é 

sociedade simples por ter natureza intelectual. Assim, não seria possível deferir o 

processamento da recuperação judicial em decorrência de a Lei n° 11.101/2005 

não se aplicar às sociedades simples. Pelos motivos expostos, julgou 

improcedente o pedido da autora. 

Diante da sentença, inicialmente, a empresa entrou com embargos de 

declaração. Alegou que o magistrado não atentou para o fato de a autora ser 

registrada na Junta Comercial, e, com isso, perceber que a sociedade seria 

empresária. Ressaltou que, caso fosse sociedade simples, estaria registrada no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Destacou-se o fato de ter constituído 

elemento de empresa. Por fim, afirmou que a sociedade consta com a presença de 

sócio não contador, conforme disposto no contrato social, não tendo, portanto, 

apenas sócios da mesma categoria48.  

O magistrado decidiu pela rejeição dos embargos. Fundamentou que ela 

não precisaria se manifestar sobre todos os argumentos elencados pela autora 

quando já tivesse elementos suficientes para formar o seu convencimento49. Com 

isso, a empresa opôs apelação50. Nesta, argumentou todos os pontos da inicial. 

Deu ênfase ao fato de ser empresária, ter registro na Junta Comercial há 29 anos, 

ter constituído elemento de empresa e ter função social51.  

O processo foi distribuído para a 6° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso do Sul. Teve como relator o desembargador Guiomar Teodoro 

                                                     
47 Ibid, p. 251. 
48 Ibid, p. 459-467. 
49 Ibid, p. 463. 
50 Ibid, p. 290 – 332. 
51 Ibid, p. 302. 
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Borges. Inicialmente, o relator solicitou parecer do Ministério Público do Estado52. 

A solicitação foi atendida pela Procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida 

Barreto. 

O parecer foi contrário ao provimento do recurso. A procuradora entendeu 

que a sociedade em questão, por desenvolver atividade intelectual, não pode se 

utilizar da Lei de Recuperação de Empresas. Ademais, alegou que a agravante não 

logrou êxito na constituição do elemento de empresa. Nesse sentido, concluiu que 

a sociedade é simples e não cabe o processamento da recuperação judicial, 

devendo o recurso ser totalmente desprovido. 

No acórdão, a sexta Câmara Cível se manifestou sobre o recurso53. No voto 

do relator, ele entendeu que a principal questão da apelação era o reconhecimento 

da apelante enquanto sociedade simples ou sociedade empresária. Caso fosse 

sociedade empresária, poderia se aplicar a Lei n° 11.101/2005 e, com isso, ter a 

sua recuperação judicial deferida. Caso contrário, o recurso seria improcedente e 

a sociedade não poderia se utilizar do instituto legal. 

Para tanto, informou que “vale dizer o que diferencia a sociedade simples 

da empresária é a estrutura, a funcionalidade, o modo de atuação dos sócios”54. 

Ademais, analisou as provas apresentadas e decidiu que “a empresa apelante não 

se enquadra em sociedade empresária, ainda que tenha, em particular, o registro 

na junta comercial, porquanto não se identifica o elemento da empresa”55. Extraiu 

essa decisão do fato do objeto social da apelante, qual seja, "atividades de 

consultoria e auditoria contábil e tributária"56. 

O relator concluiu que “os serviços de contabilidade e auditoria competem 

aos contadores. Logo, a princípio, não se pode cogitar que, no caso, o trabalho não 

fosse pessoal”57. Nesse sentido, se o objeto é intelectual e pessoal, trata-se de 

sociedade simples. Dessa forma, o desembargador indeferiu o recurso, impedindo, 

portanto, o deferimento da recuperação  judicial.  Todos  os  desembargadores  da 

                                                     
52 Ibid, p. 367-375. 
53 Ibid, p. 418-429. 
54 Ibid, p. 425. 
55 Ibid, p. 425. 
56 Ibid, p. 426. 
57 Ibid, p. 426. 
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turma acompanharam o voto do relator.   

A apelante protocolou embargos de declaração e interpôs recurso especial 

no Superior Tribunal de Justiça58. O primeiro foi parcialmente provido, mas não 

alterou o acórdão, não cabendo, no presente trabalho, analisá-lo. O segundo 

reafirmou todos os argumentos citados no processo de 1° e 2° grau, colocando 

como ponto incontroverso o registro da empresa na Junta Comercial, devendo 

apresentar em seu objeto social atividades distintas do capital intelectual59.  

O Recurso Especial foi distribuído à quarta turma e teve como relator o 

Ministro Marco Buzzi. Foi admitido pelo STJ. O relator, antes de se manifestar 

sobre a matéria, solicitou o parecer do Ministério Público Federal60. No parecer da 

Subprocuradora-Geral da República, Maria Soares Camelo Cordioli entende que o 

recorrente deseja uma reanálise das provas e concluiu que o recurso não deveria 

prosperar em decorrência dos impedimentos previstos nas Súmulas 5ª61 e 7ª62 do 

STJ. 

Por fim, a decisão proferida pelo relator seguiu o parecer do Ministério 

Público Federal. Não concedeu a reforma do acórdão, por entender que os fatos 

probatórios não podem ser discutidos em sede de Recurso Especial. A sociedade 

recorrente, portanto, não teve a sua recuperação judicial deferida. 

Nesse sentido, após a análise desses dois casos, percebem-se julgamentos 

bastante discrepantes. Um permitiu a recuperação judicial a uma associação. 

Outro não permitiu a recuperação judicial a uma sociedade limitada cujos atos 

constitutivos estavam registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede. Com 

isso, sem dúvidas, a jurisprudência brasileira contribui para a formação de um 

ambiente inseguro no mercado, visto que não é possível se ter previsibilidade em 

relação ao direito concursal. 

                                                     
58 Ibid, p. 471-519. 
59 Ibid, p. 578. 
60 Ibid, p. 565-575. 
61 Súmula 5ª do STJ: a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 5. Sessão Administrativa da Corte Especial de 
10/05/1990: Brasília, DF: a. 1, p. 4407, DJE: 21/05/1990. Disponível em: https://www.stj.jus.br. 
Acesso em 07 maio 2021.).  
62  Súmula 7ª do STJ: a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 7. Brasília: DF, Corte Especial de 28/06/1990, p. 
6478, DJE: 03/07/1990. Disponível em: https://www.stj.jus.br. Acesso em 07 maio 2021.) 
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Assim, é pertinente que sejam feitas propostas para melhorar a aplicação da 

LRE para diminuir a insegurança sobre essa temática, ou seja, trazer um cenário 

mais previsível ao direito empresarial e, consequentemente, ao mercado. Para 

tanto, a autora entende que devem ser resolvidos dois conflitos: o conceito de 

empresário e o âmbito de aplicação da LRE. Passa-se para o próximo tópico com 

as propostas. 

 

3.5 Propostas para a resolução dos problemas apresentados 

 

Para apresentar propostas aos problemas identificados, deve-se analisar o 

mercado. Os agentes econômicos estão inseridos no mercado, atuam nele e para 

ele. Assim, as medidas de melhorias precisam estar em consonância com o 

ambiente em que os agentes participam. 

Não tem como dissociar o direito empresarial do mercado. Por isso, deve-

se explicar melhor sobre o que seria o mercado. Este, “uno em sua existência, não 

pode ser compreendido senão quando encarado por uma de suas faces, todas 

interdependentes entre si; é impossível que uma delas falte ao mercado, tal como 

não é possível que um cubo tenha, apenas cinco faces”63. 

Assim, divide-se o mercado em quatro dimensões: econômico, político, 

social e jurídico. No âmbito econômico, “o mercado é o lugar onde se trocam as 

mercadorias”64. Já a segunda dimensão “emerge da consideração do papel que a 

competição (ou modelo de competição) exercerá como fator de alocação de 

recursos na sociedade, e sua compreensão é indispensável para situar a função 

reservada ao direito”65.  

 O terceiro limita a atuação dos outros dois 66 . Essa afirmativa encontra 

alicerce na Constituição Federal. O seu art. 219, caput, dispõe que “o mercado 

interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 

desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a 

                                                     
63 FORGIONI, op. cit., 2009, p. 135. 
64 WALRAS, Leon. Compêndio dos elementos de economia política pura.  São Paulo: Nova Cultural, 
1983, p. 34. 
65 FORGIONI, op. cit., 2009, p. 141. 
66 Ibid, p. 159. 
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autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal”. Sobre o assunto, 

posiciona-se Paula Forgioni67: 

 

Se a dimensão política do mercado diz respeito à distribuição (=alocação) de 

riquezas, sua dimensão social tocará à redistribuição. O perfil social liga-se a 

uma “regulation concebida não para o mercado, mas para a atuação de uma 

política social corretiva da lex mercatoria, em uma espécie de redistribuição 

equânime e justa, ou mesmo solidária, das vantagens e das perdas que se 

realizam no sistema como um todo. É preciso que haja controle sobre a força 

persuasiva do mercado”. Essa atividade de intervenção dar-se-á mediante o 

direito, de forma que a dimensão social e a jurídica entrelaçam-se 

definitivamente: será principalmente mediante a edição de normas jurídicas 

exógenas ao mercado que se dará a implementação de políticas públicas. 

 

Por fim, tem-se o quarto perfil do mercado. A norma jurídica servirá para 

balizar o comportamento dos agentes que participam do mercado. Todas as 

liberdades do mercado devem acontecer em ambientes em que haja ordem, é 

necessário garantir necessidades básicas. “É preciso proteger a competição para 

que os incentivos atuem de modo pleno. Sem garantia de direitos de propriedade 

e mecanismos para o cumprimento dos contratos não haverá operações 

econômicas regulares, pacíficas e voluntárias”68. 

Dessa forma, o perfil jurídico do mercado faz-se necessário para assegurar 

transações regulares. “Mercado implica ordem e liberdade. É equívoco pensar que 

mercados, organizações, ou instituições sociais para alguns, estruturas ou 

superestruturas para outros, surgem espontânea ou naturalmente nas sociedades, 

que são simples construções voluntaristas dos agentes econômicos”69. 

O Direito Comercial precisa estar em compasso com os fatos sociais. Deve 

atentar para o mercado e, em decorrência dele, moldar suas normas 70 . “E da 

                                                     
67 Ibid, p. 161. 
68 SZTAJN, op. cit., 2010, p. 27. 
69 Ibid, p. 27. 
70 PROENÇA, José Marcelo Martins. Os novos horizontes do direito concursal - uma crítica ao 
continuísmo prescrito pela Lei 11.101/2005. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 
e Financeiro. São Paulo, v. 48, n. 151-152, p. 47-64, jan/dez, 2009, p. 51. 
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prosperidade deste – nunca é demais repetir – depende a concretização de 

objetivos fundamentais da nossa República, consoante expresso no art. 3° da CF 

promulgada em 1988”71. 

Ora, a empresa, enquanto agente econômico que se desenvolve no mercado, 

é fonte geradora de emprego e renda, pois paga tributos, movimenta a economia e 

contrata funcionários, contribuindo, portanto, economicamente no país. Dessa 

forma, preservar a atividade econômica é importante para manter economia ativa 

e ter bom crescimento econômico e social. Nesse contexto, as normas do Direito 

Comercial precisam estar em consonância com o objetivo constitucional. 

Quando se fala em empresa, é necessário ter atenção principalmente em 

duas fases: no início da atividade, pois é necessário haver incentivos ao 

empreendedorismo; e quando a atividade passa por dificuldades financeiras, visto 

que, em uma economia globalizada, a sociedade absorve os custos indiretos do 

processo de falência. Assim, uma crise dificilmente ficará localizada em um único 

ponto, tendo em vista que atingirá não só a atividade com problemas, mas também 

a coletividade como um todo72. 

O presente trabalho trata-se especialmente do momento de crise das 

empresas. Assim, para atender o pleito constitucional, as normas de preservação 

da empresa não devem se preocupar exclusivamente com o interesse do 

empresário e/ou dos credores envolvidos, mas também os efeitos da utilização da 

LRE devem ser analisados para dimensionar o impacto no mercado. O mercado 

deve buscar o desenvolvimento, e esse desenvolvimento é tanto o econômico 

quanto o social. 

Dessa forma, por mais que o desenvolvimento econômico traga melhorias 

na vida das pessoas, ele não é suficiente para resolver todos os problemas da 

sociedade73. Assim, constata-se a precisão de se harmonizar os valores sociais 

                                                     
71 Ibid, p. 51. 
72 Conforme pode-se ver na pesquisa desenvolvida em: JUPETIPE, Fernanda Karoliny Nascimento; 
MARTINS, Eliseu; MÁRIO, Poueri do Carmo; CARVALHO, Luiz Nelson Guedes de. Os custos da 
falência no Brasil comparativamente aos estudos Norte-Americanos. In: Revista de Direito da GV. 
São Paulo, v. 13, n. 1, p. 20-48, jan/abril, 2017, p. 22. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/68895. Acesso em: 22 mar. 
2021. 
73 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. O conceito histórico de desenvolvimento econômico. In: Bresser-
Pereira Web Site. [s. l.], pp. 1-24, 2006, p. 22. Disponível em: 
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do trabalho, típico do Estado Social, com a livre-iniciativa, medida exigida no 

Estado Liberal74. Para tanto, não seria possível apenas uma atuação estatal, visto 

que  é  preciso  esforço  comum,  tanto   do  Estado  quanto   da  iniciativa   privada, 

notadamente, pelas empresas. Nas palavras de Muhammad Yunus75:  

 

“O ponto fundamental do desenvolvimento econômico é mudar a qualidade de 

vida da camada mais baixa da população. E essa qualidade não deve ser 

definida apenas pelo tamanho da cesta de consumo. Ela também deve incluir 

um ambiente que permita aos indivíduos explorar seu potencial criativo. Isso 

é mais importante do que qualquer medida de renda ou consumo”. 

 

Nessa seara, a preservação da atividade econômica é medida necessária 

para o desenvolvimento econômico e social do país. Efetivar normas que ajudem 

a permanecer com a “máquina econômica em funcionamento” é, ao mesmo tempo, 

necessário para o crescimento econômico e de fundamental importância para o 

desenvolvimento humano. Principalmente em momentos de crise, a flexibilização 

de regulamentos que ajudem na manutenção da atividade econômica deve ser 

preocupação do Estado. 

Medidas que viabilizem esses períodos e que busquem a manutenção da 

atividade devem ser realizadas prioritariamente. Quando uma empresa quebra, ela 

pode gerar um efeito cascata negativo, causando desemprego, baixa renda e 

pouca capacidade de escolha dos indivíduos. O oposto ao que se espera com 

desenvolvimento. 

O cenário empresarial do conceito de empresário afeta negativamente o 

desenvolvimento do mercado. Por consequência, a não aplicação da Lei de 

Recuperação de Empresas aos exercentes de atividades econômicas que não se 

                                                     
http://www.bresserpereira.org.br/papers/2006/06.7-conceitohistoricodesenvolvimento.pdf 
Acesso em: 14 mar. 2018. 
74  POMPEU, Gina Marcílio Vidal; CARVALHO, Nathalie de Paula. A responsabilidade social das 
empresas. In: POMPEU, Gina Marcílio Vidal. (org). Direitos humanos, econômicos e a 
responsabilidade social das empresas. Florianópolis: Conceito, pp. 1-18, 2012, p. 12. 
75  YUNUS, Muhammad. Um mundo sem pobreza: a empresa social e o futuro do capitalismo. 
Tradução: Juliana A. Saad e Henrique Amat Rêgo Monteiro. São Paulo: Ática, 2008, p. 70. 
 



 

 
 
 
162 | A construção do âmbito de aplicação da Lei 11.101/05 a partir dos Tribunais… 

amoldam ao conceito legal de empresário também prejudica a economia. Assim, 

inicia-se com o assunto do conceito de empresário. 

O conceito de empresário e, principalmente, as exceções dos profissionais 

intelectuais trazem divergências doutrinárias e jurisprudencial de forma bastante 

significativa. Com isso, tem-se desigualdade nas decisões judiciais. Veem-se 

casos semelhantes julgados de forma diferentes. Nesse sentido, propõem-se 

medidas para diminuir essas desigualdades. 

As pessoas que desenvolvem atividades econômicas e que precisam 

constituir elemento de empresa para serem consideradas empresárias ficam à 

mercê da sorte e da subjetividade do julgador do caso. A igualdade não existe para 

esses agentes econômicos, e isso acarreta efeitos negativos ao próprio direito 

empresarial. 

Sem dúvidas, o conceito de empresário interfere diretamente no âmbito de 

aplicação da Lei n° 11.101/2005. Esse conceito está descrito no art. 966 do 

CC/2002 e traz a regra geral de quem pode ser considerado empresário, para esse 

dispositivo, “considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”76. 

Ocorre que essa regra sofre exceções. A primeira delas em relação aos 

profissionais intelectuais. O dispositivo legal em questão dispõe, em seu parágrafo 

único, que esses profissionais, mesmo com o auxílio de colaboradores, não 

poderão ser considerados empresários. Excluem-se, portanto, os profissionais de 

natureza artística, científica e literária do conceito do legal. 

Com o objetivo de evitar repetições sobre as problemáticas que envolvem a 

exclusão do profissional intelectual do conceito de empresário, remete-se o leitor 

ao primeiro capítulo do trabalho. Existe, portanto, um tratamento diferenciado aos 

empresários e aos profissionais de natureza intelectual.  

A autora, todavia, entende que essa distinção não tem mais o porquê de 

existir. Essa dicotomia das atividades econômicas existiu no decorrer da evolução 

do Direito Empresarial, porém não existem mais motivos para subsistir. O apego à 

tradição  é   o   que   justifica   a   existência   dessa  separação  entre   os   agentes 
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econômicos.  

Ademais, a exclusão desses profissionais não é juridicamente objetiva. O 

próprio caput do art. 966 do CC/2002 traz a exceção da exceção, ou seja, traz a 

possibilidade de o profissional intelectual ser considerado empresário. Eles 

poderão ser empresários se constituírem elemento de empresa. A definição de 

elemento de empresa, porém, não foi abordada pelo legislador nem no Código Civil 

nem em leis esparsas. 

O conceito de elemento de empresa, como visto, não é uniforme na 

jurisprudência. Com isso, o ambiente torna-se incerto para esses profissionais e 

para as sociedades que desenvolvem objeto intelectual. Essa insegurança, 

todavia, traz consequências ruins para o exercente da atividade econômica e afeta 

todos aqueles que com esses profissionais/sociedades negociam. 

Ora, encaixar-se no conceito de empresário traz consequências práticas 

relevantes, por exemplo, deve-se registrar no Registro Público de Empresas 

Mercantis, realizar as escriturações contábeis devida e poder se utilizar da Lei n° 

11.101/2005. Se a sociedade tiver objeto empresarial, mas estiver registrada no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, quem com ela negociar, acreditará que ela é 

sociedade simples e, com isso, que ela não poderá pedir recuperação judicial. 

Se, na prática, porém, essa sociedade peticionar no Poder Judiciário 

requerendo recuperação judicial com o fundamento de seu objeto ser empresarial 

e ela, portanto, ter constituído elemento de empresa, pode ter sua recuperação 

deferida. Os credores que negociaram com essa sociedade, por sua vez, não 

contaram com essa possibilidade.  

O inverso também é possível de acontecer. Como observado no processo 

acima julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. A sociedade era registrada na 

Junta Comercial, porém, ao requerer recuperação judicial, os julgadores 

entenderam que o seu objeto era intelectual e, apesar do registro empresarial, a 

sociedade seria considerada simples.  

Percebeu-se, no caso julgado pelo STJ, que o pedido de recuperação judicial 

de uma sociedade empresária ter sido negado. O indeferimento foi justificado na 

constatação de a sociedade não ter objeto tipicamente empresarial. Os julgadores 

entenderam que a atividade desenvolvida era meramente decorrente da atividade 
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intelectual e pessoal dos sócios. Por isso, seria uma sociedade simples, apesar de 

o registro ter sido realizado como sociedade limitada na Junta Comercial. 

Esse caso chamou a atenção da autora, pois os julgadores se detiveram 

pela análise do objeto desenvolvido. Os magistrados entenderam que o registro 

seria um critério meramente formal. Assim, para eles, o desenvolvimento do objeto 

prevaleceu em detrimento do registro. Ocorre que essa análise não é a única 

existente.  

A doutrina divide seu posicionamento “se a natureza simples ou empresária 

da sociedade ocorre em função do (i) modo de a sociedade exercer a sua atividade 

econômica; ou (ii) nível de organização; ou, ainda, (iii) objeto”77. Nesse sentido, 

questiona-se o método utilizado pelos julgadores. 

Indaga-se o método por ele não ser unificado. Não se questiona pelo fato 

de a autora entender por certo ou por errado o critério utilizado. O julgamento 

desigual, em caso semelhante, vai de encontro ao princípio da igualdade. É preciso 

prever critérios mais objetivos no que tange ao conceito de empresário, no que se 

refere à aplicação da LRE aos exercentes de atividades econômicas.  

A segurança jurídica é praticamente inexistente em relação à dicotomia 

entre os empresários e os exercentes de atividades econômicas excluídos do 

conceito de empresário. Não se têm julgamentos uniformes da diferenciação 

dessas duas categorias de pessoas que desenvolve atividades econômicas. Essa 

distinção era para ser feita por meio do “elemento de empresa”. Esse conceito, 

todavia, é abstrato e subjetivo. Assim, inviabiliza um julgamento uniforme nesses 

casos. 

A estabilidade e a previsibilidade das decisões são fatores importantes para 

o desenvolvimento econômico. Nas palavras de Matos e Pompeu78, 

 

Segurança e previsibilidade são mecanismos essenciais para o 

desenvolvimento da atividade empresária e, nesse sentido, é algo que o Estado 

pode, e deve, fornecer. Assim, quando as previsões econômicas falharem o 

                                                     
77 PINTO; ALVES, op. cit., p. 113. 
78 MATOS, Liliane Gonçalves; POMPEU, Gina Vidal Marcílio. Os custos do bem-estar social: como 
fechar a conta no ordenamento socioeconômico brasileiro? In: Revista de Direitos e Garantias 
Fundamentais. Vitória, v. 21, n. 1, p. 49-78, jan./abr. 2020, p. 63-64. 
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Estado deve garantir que as normas sejam cumpridas, com isso se terá 

confiabilidade nas instituições. A insegurança das previsões econômicas e da 

força estatal nesses momentos traz externalidades prejudiciais à economia e 

afastam os investidores.  

 

Nesse sentido, é necessário rever o conceito de empresário e a teoria da 

empresa atualmente disposta no Código Civil Brasileiro. Esse entendimento acaba 

gerando externalidades negativas à economia, e a devida revisão desse conceito 

pode diminuir as incertezas no ambiente econômico. O Estado deve, portanto, 

legislar alterando o conceito disposto no CC/2002. 

Diante de toda essa problemática apontada, propõe-se o fim da dicotomia 

entre o Direito Civil e o Direito Empresarial. Sabe-se, todavia, que tal modificação 

pode ser difícil de ser concretizada na prática. Não sendo possível, propõe-se a 

modificação do conceito do empresário. Entende-se que não se deve analisar pela 

perspectiva do exercente. Não cabe verificar se quem desenvolve a atividade é ou 

não empresário, e sim deve-se analisar a atividade desenvolvida.   

É por meio da atividade que se devem iniciar os estudos sobre o Direito 

Empresarial. A aplicação das regras desse direito deve ser feita às atividades 

econômicas, e não aos sujeitos que a exercem. Propõe-se, portanto, uma fase 

objetiva moderna, o fim da fase subjetiva moderna e o início da fase objetiva 

moderna. O Direito Empresarial e seu regramento típico devem ser aplicados às 

atividades econômicas. Com isso, não existirá mais distinção entre as atividades 

econômicas.  

Nesse sentido, tem-se que “a atividade, elemento de definição da empresa, 

observa Vincenzo Buonocore, não é sinônimo de ato, mas está a indicar um 

complexo de atos relacionados a um escopo em comum: o exercício do objetivo 

econômico” 79. Dessa forma, quando se estuda o Direito Empresarial a partir da 

noção de atividade, o que interessa é se essa atividade tem determinado objetivo 

econômico. Não seria qualquer atividade, mas a atividade econômica. 

Com isso, acaba-se com os conflitos entre os empresários e os 

profissionais intelectuais. Não importa qual o objeto desenvolvido na sua 
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atividade, ele pode ser intelectual ou não. Se a atividade desenvolvida for 

econômica e para o mercado, aplicam-se as regras empresarial. Nesse sentido, os 

exercentes dessas atividades poderão requerer recuperação judicial desde que 

prove o exercício de empresa. 

Tem-se, portanto, um conceito mais objetivo e mais inclusivo. Diante dessa 

nova fase objetiva moderna, resolve-se, inclusive, o caso das associações e das 

cooperativas80. Ora, se elas desenvolverem atividades econômicas, mesmo que 

não tenha a distribuição de resultados entre os associados/cooperados, estarão 

exercendo atividades tipicamente empresariais e poderão se utilizar das normas 

empresariais no que for compatível. 

Por evidente, outras questões paralelas devem ser resolvidas na adoção 

dessa proposta pelo legislador brasileiro. O registro e a escrituração são diferentes 

a depender se for empresário ou não. A tributação também é diferenciada quando 

se tem empresas ou não. Apesar desses três pontos não serem objeto de estudo 

do presente trabalho, sugerem-se a adoção de um registro único para as empresas 

e a simplificação de escrituração a todas as atividades econômicas, 

independentemente do objeto a ser desenvolvido. 

Já no que tange à tributação, a legislação tributária deveria ser atualizada, 

conforme o conceito de empresário. Pode-se pensar em tributação diferenciada 

às atividades que tenham função social e responsabilidade social e/ou tributação 

diferenciada a depender do tipo de pessoa jurídica escolhida pelos exercentes 

e/ou tributação diferenciada de acordo com o faturamento daquela atividade. Não 

seria algo extraordinário no ordenamento brasileiro, visto que já existe tributação 

diferenciada às micro e pequenas empresas.  

Assim, a alteração do conceito de empresário é viável, mas deve ser 

pensada e atualizada em todas as áreas afins ao Direito Comercial. Essa proposta, 

por sua vez, não resolve plenamente todos os problemas apontados no presente 

trabalho. É necessário estudar com detalhes o conflito sob a ótica da Lei n° 

11.101/2005. 

                                                     
80 Ressalta-se que se resolve não apenas os casos de associações e de cooperativas, mas de todas 
as pessoas jurídicas que possam vir a desenvolver atividade econômica.  
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O objeto central de estudo desta tese de doutorado foi a aplicação ou não 

da Lei de Recuperação de Empresas a não empresários. Assim, para uma melhor 

resolução desse ponto, também se propõem alterações na Lei n° 11.101/2005. Por 

mais que a modificação do conceito de empresário auxilie na resolução dos 

problemas mencionados, é preciso realizar mudanças dentro dessa norma. 

Quanto à aplicação da LRE aos não empresários, percebeu-se maior 

inclinação da jurisprudência pela não aplicação da Lei n° 11.101/2005. Ocorre que, 

como analisado, os tribunais, em sua maioria, julgaram exclusivamente pela 

estrita legalidade. Não se preocuparam em verificar se, no caso concreto, aquela 

atividade preenchia ou não requisitos que justificassem a adoção da LRE. 

No caso das associações de ensino, deferiu-se o processamento da 

recuperação judicial a uma pessoa jurídica não empresária (associação). Nesse 

caso, os julgadores fizeram uma análise mais concreta da finalidade da Lei 

Falimentar. Os julgadores entenderam que o principal objetivo da recuperação é a 

preservação da empresa, e, nesse caso, a associação seria uma empresa, visto 

que desenvolve atividade econômica organizada.  

A única diferença dela para com as sociedades empresárias seria a 

ausência da distribuição dos resultados aos associados. Esse fato, todavia, não 

poderia impedir a recuperação da associação que é importante economicamente 

ao seu Estado e ao seu país. O intuito lucrativo, por sua vez, está presente, visto 

que é necessário que as suas receitas sejam superiores as suas despesas para o 

bom desenvolvimento das atividades pelas associações. 

A autora concorda com o julgamento do TJRJ. O que não deve ocorrer, 

porém, é o julgamento diferente em casos semelhantes. Sem dúvidas, outras 

associações que desenvolvem atividades econômicas tão relevantes quanto não 

puderam se utilizar desse instituto. Como visto nos dados apresentados, os casos 

da não aplicação da LRE aos não empresários aparecem em maior número. 

O princípio da igualdade, postulado constitucionalmente, dispõe que os 

iguais devem ser tratados de maneira igual e os diferentes de forma desigual. 

Somente dessa forma se conseguiria obter a igualdade material. “A Lei não deve 

ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social 
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que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo 

político-ideológico absorvido pelo princípio da isonomia”81. 

Em relação à aplicação da LRE aos exercentes de atividades econômicas, 

todavia, esse princípio não é aplicado. Todos desenvolvem atividades econômicas, 

movimentam a economia, geram emprego e renda, pagam tributos, porém 

somente aqueles que se encaixam no conceito legal de empresário podem se 

utilizar da Lei n° 11.101/2005. Quem não se encaixa nesse conceito legal deve se 

utilizar da insolvência civil. 

A insolvência civil, porém, não traz institutos que efetivamente possam 

gerar a recuperação daquele agente econômico em crise financeira. O que é 

bastante discrepante com a LRE, visto que essa prevê a recuperação judicial e 

extrajudicial como meio hábil para proporcionar a continuidade da atividade 

econômica. A falência da empresa deve ser utilizada em última instancia82.  

Nesse sentido, como forma de garantir a igualdade entre os agentes 

econômicos, todos aqueles que desenvolvem atividades econômicas devem se 

utilizar da LRE, tendo em vista que a finalidade principal da lei é a preservação da 

empresa83, da manutenção dos postos de trabalho e do pagamento de tributos. A 

LRE traz, de forma expressa no seu art. 47, a finalidade da recuperação judicial, 

nesses termos:  

 

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 

função social e o estímulo à atividade econômica. 

 

Nota-se a preocupação do legislador com a atividade econômica e não  com 

                                                     
81 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 10. 
82 Tanto o é que, ao requerer a autofalência, o empresário deverá comprovar que não preenche os 
requisitos para pedir a recuperação judicial, conforme dispõe o art. 105 da LRE. Assim, se ele puder 
requerer a recuperação, essa solução deve ser buscada antes da falência. 
83 Sugere-se, inclusive, a modificação da nomenclatura do princípio para princípio da preservação 
da atividade econômica.  
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o seu exercente. É o desenvolvimento da atividade econômica que mantém os 

empregos e paga tributos, seja na forma empresarial ou não. Assim, não é a 

tipificação legal enquanto empresário que atende a finalidade descrita na LRE, e 

sim a atividade econômica, independentemente do seu exercente, que merece a 

atenção legislativa. 

Nesse sentido, Scalzilli e Tellechea entendem que “o foco de regulação da 

LREF não é o sujeito, isto é, o empresário individual ou a sociedade empresária (ou 

o seu controlador), mas sim os fatores de produção devidamente organizados para 

o exercício da atividade empresária”84. Diz-se isso com base nos dispositivos da 

própria lei, além do art. 47 mencionado.  

A própria lei, ao trazer soluções de preservação da atividade, prevê a 

substituição do titular da empresa85. Traz, por exemplo, no art. 50 e no art. 140, 

possibilidades de continuidade da atividade por outras pessoas, inclusive, quando 

fala dos métodos de realização do ativo na falência, coloca como prioridade a 

alienação em bloco de todo o patrimônio, visando à continuidade da atividade.  

Sabe-se, porém, que não é toda atividade que deve ser preservada. Nesse 

sentido, a Ministra Nancy Andrighi se manifestou: “A função social da empresa 

exige sua preservação, mas não a todo custo. A sociedade empresária deve 

demonstrar ter meios de cumprir eficazmente tal função, gerando empregos, 

honrando seus compromissos e colaborando com o desenvolvimento da 

economia.”86 

“A falência pode ser um remédio necessário para aqueles que não tenham 

condições de soerguimento. [..]. Por mais antagônico que possa parecer, a falência 

também é um instrumento de recuperação da empresa.” 87. Assim, a atividade 

                                                     
84 SCALZILLI, João Pedro. SPINELLI, Luís Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de empresas e 
falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 3. ed. São Paulo: Almedina, 2018, e-book.  
85 Ibid, 2018, e-book.  
86 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no conflito de competência nº 110.250 
- DF (2010/0016441-3). COMERCIAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIC ̧A COMUM E 
DO TRABALHO. LEI 11.101/05. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUC ̧ÕES. 
PRAZO. Agravante: VIPLAN – Viação Planalto LTDA. Agravada: Viação Aérea de São Paulo S/A - 
VASP. Ministra Relatora: Nancy Andrighi. Segunda Seção. DJE: 08/09/2010. Disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencia
l=11784595&num_registro=201000164413&data=20100916&tipo=51&formato=PDF. Acesso em: 
16 mar. 2021. 
87 GUIMARÃES. Márcio Souza. A Ultrapassada Teoria da Empresa e o Direito das Empresas em 
Dificuldades. In: WAISBERG, Ivo; RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende (org). Temas de Direito da 
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somente deve ser preservada se tiver condições de continuar ativa. Não se devem 

preservar as atividades que podem ser danosas ao mercado. A falência, portanto, 

serve como um filtro para que apenas fiquem operando as empresas que 

consigam se manter operante no desenvolvimento de suas operações.  

Diante de todos os fatos apresentados, não restam dúvidas de que a 

atividade econômica foi a preocupação do legislador na elaboração da LRE, ou 

seja, a capacidade ou não de a atividade continuar ativa. Assim, a atividade deve 

continuar ativa, mesmo que os seus sócios/fundadores não façam mais parte do 

quadro social. Nesse sentido, é importante relembrar o conceito de atividade 

econômica. 

Dizer que a atividade é econômica significa que a atividade precisa que 

exista o intuito lucrativo. O escopo de lucro é “tanto o ganho quanto a redução de 

despesas ou qualquer outra vantagem de natureza patrimonial, portanto qualquer 

utilidade econômica”88. Assim, “a atividade desenvolvida pelo empresário deve ter 

caráter econômico”89. Por consequência, diz-se econômico quando possui função 

produtiva e reprodutiva, “ao agregar produtos, bens e serviços, necessários ao 

ciclo desenvolvimentista, de sustentabilidade ou para responder às demandas de 

consumo da população”90.91 

Não existe a preocupação em como esse lucro está sendo distribuído. A 

priori, o que importa para atividade ser econômica é o intuito lucrativo e não a 

forma de distribuição de resultados entre os membros. A associação, que não 

distribui resultados com os seus associados, pode, portanto, desenvolver 

atividade econômica, visando à redução de despesas ou qualquer outra vantagem 

de natureza patrimonial, tal qual como qualquer pessoa que se encaixe no conceito 

legal de empresário. 

O ponto de atenção, portanto, seria o desenvolvimento de atividade 

econômica ou não para determinar a aplicação das normas legais ao caso 

                                                     
Insolvência - Estudos em homenagem ao Professor Manoel Justino Bezerra Filho. São Paulo: IAPS, 
2017, p. 700. 
88 SZTAJN, op. cit., 2010, p. 87. 
89 CASTRO, op. cit., 2017, p. 66. 
90 FIGUEIREDO, op. cit., 2018, p. 231. 
91 Para mais informações sobre o assunto, vide página 28. 
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concreto. Utiliza-se, nesse sentido, do critério objetivo e não subjetivo. Não se 

analisa sob a perspectiva do exercente, mas da atividade desenvolvida. 

Nessa perspectiva, o julgamento do Instituto Cândido Mendes não deveria 

ter sido excepcional na jurisprudência pátria. Esse deveria ter sido o 

posicionamento para todos os exercentes de atividades econômicas. Os 

julgadores deveriam analisar o caso concreto e ver a importância da atividade 

econômica desenvolvida para a coletividade, e não somente aplicar a estrita 

legalidade. 

Ademais, para além da finalidade da recuperação judicial, tem-se que 

considerar o objetivo da LRE. O objetivo a ser buscado pela “legislação pertinente 

ao concurso de credores há de ser aquele que concretize o equilíbrio entre os 

interesses destes, do devedor e do mercado, que engloba não só os interesses dos 

envolvidos no concurso, mas os dos seus demais agentes”92. 

Assim, para que a LRE esteja em conformidade aos ditames constitucionais 

e auxilie na promoção do desenvolvimento econômico e social, deve estar atenta 

ao funcionamento do mercado e à Constituição. Quem são os agentes que 

participam ativamente no mercado? Ora, todos aqueles que desenvolvem 

atividades econômicas, sejam empresários ou não.  

Todos os agentes econômicos do mercado devem receber atenção 

especial. O que levaria uma pequena empresa, exercida pelo empresário, conforme 

o conceito legal do art. 966 do CC, com apenas 1 funcionário, a ter direito à 

recuperação judicial e à associação com mais de 600 funcionários, também 

desenvolvendo atividade econômica, não ter o mesmo direito? Nas palavras de 

Márcio Guimarães93:  

 

Desta feita, numa inversão total de valores, uma pequena loja, com três 

empregados, que contribui com pequena quantia em impostos, terá sempre 

garantido o seu direito de postular a recuperação judicial ou extrajudicial, ou 

mesmo a falência. Já algumas atividades econômicas de alta relevância 

social, como ora indigitadas, estarão afastadas do conceito de ato de empresa, 

                                                     
92 PROENÇA, op. cit. 2009, p. 56. 
93 GUIMARÃES, op. cit., 2017, p. 707. 
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alijadas do sistema de insolvência empresarial, o que poderia suscitar violação 

dos princípios constitucionais da livre concorrência e da função social da 

empresa, temas densos e desafiadores, que podem ser objeto de estudos 

futuros. Resta consignado, por ora, que a desigualdade e a injustiça 

econômica é verificada no âmbito de incidência da lei 11.101/05, em 

decorrência da ultrapassada teoria da empresa. 

 

 A não possibilidade de aplicação da Lei Falimentar aos exercentes de 

atividades econômicas excluídas do conceito de empresário acarreta injustiça 

econômica. “Existem muitas pessoas cujos interesses são bem atendidos por um 

funcionamento desimpedido do mercado, porém também há grupos cujos 

interesses podem ser prejudicados por esse funcionamento”94. No presente caso, 

os não empresários que desenvolvem atividades econômicas estão sendo 

prejudicados. 

 Para acabar com essa desigualdade, é necessário realizar alterações 

legislativas. Propõe-se, inicialmente, a aplicação da LRE a todos os devedores, ou 

seja, defende-se o fim da dicotomia. Em alternativa, caso não se aceite essa 

proposta, sugere-se a modificação da aplicação da lei às atividades econômicas. 

No mesmo sentido da modificação do conceito de empresário, sugere-se uma 

feição mais objetiva ao âmbito de aplicação da LRE. 

 Nessa segunda hipótese, o âmbito de aplicação focado na atividade estará 

de acordo com o regramento disposto em toda a lei, visto que, como explanado, o 

foco da lei não era o empresário, mas a atividade. Consagrou-se o princípio da 

preservação da empresa no art. 47 da Lei n° 11.101/2005. Assim, ampliar a 

aplicação da lei a todos os agentes econômicos é coerente com o próprio texto 

legal. 

Ressalta-se que essa possibilidade foi mencionada no Projeto de Lei n° 

1.397 de 202095. Esse projeto traz medidas temporárias para solucionar, de forma 

mais eficaz, alguns problemas que surgiram com a pandemia da COVID-19.  

                                                     
94 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 145. 
95 BRASIL. Projeto de Lei n° 1397, de 2020. Institui medidas de caráter emergencial mediante 
alterações, de caráter transitório, de dispositivos da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005; que 
somente terão vigência até 31 de dezembro de 2020, ou enquanto estiver vigente o Decreto 
Legislativo no 6, de 20 de março de 2020 (Reconhecimento do estado de calamidade pública em 
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Esse projeto ainda continua em tramitação, conforme disposto no site do 

Senado Federal. Ocorre que suas disposições são transitórias e somente seriam 

válidas até o dia 31 de dezembro de 202096. Apesar disso, no texto original, esse 

projeto modificava temporariamente o âmbito de aplicação da LRE da seguinte 

forma: 

Art. 1º Esta Lei institui medidas de caráter emergencial destinadas a prevenir 

a crise econômico-financeira de agentes econômicos e altera, em caráter 

transitório, o regime jurídico da recuperação judicial, da recuperação 

extrajudicial e da falência, de que trata a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 

200597.  

 

Assim, percebe-se que os legisladores brasileiros cogitaram, ainda que de 

forma temporária, em decorrência da pandemia da COVID-19, a correção da 

injustiça do âmbito de aplicação da LRE, porém, até o presente momento, não ficou 

vigente no ordenamento jurídico. Pelo contrário, a Lei n° 14.112, de 24 de dezembro 

de 2020, que alterou a Lei n° 11.101/2005, não trouxe previsão nesse sentido.  

A Lei n° 14.112/2020 não só não alterou o âmbito de aplicação da LRE como 

“reforçou a bipartição do direito privado brasileiro, ao manter um regime 

diferenciado para os empresários e sociedades empresárias, quando a crise se 

abate sobre a empresa”98. Então, qualquer previsão judicial permitindo a aplicação 

da LRE a não empresários, após a vigência da Lei n° 14.112/2020, é 

completamente contrária à vontade do legislador brasileiro, visto que eles tiveram 

a opção de modificar o âmbito de aplicação da lei, porém não alteraram99. 

                                                     
razão da pandemia causada pelo covid-19); e dá outras providências. Brasília, DF: Câmara dos 
Deputados. DJE: 25/05/2020. Disponível em: 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142143. Acesso em: 23 mar. 
2021. 
96 Ibid, 2020. 
97 Ibid, 2020.  
98 COELHO, op. cit., 2021, p. 43.  
99 Apesar disso, já ocorreu o deferimento da Recuperação Judicial do Figueirense (Associação 
Civil). No dia 18 de março de 2021, após a vigência da lei, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
deferiu, em tutela de urgência, a recuperação ao FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE (associação civil). 
Nesse sentido, decidiu o relator: “Concluo, portanto, que o fato de o primeiro apelante enquadrar-
se como associação civil não lhe torna ilegítimo para pleitear a aplicação dos institutos previstos 
na Lei n. 11.101/2005, porquanto não excluído expressamente do âmbito de incidência da norma 
(art. 2º), equiparado às sociedades empresárias textualmente pela Lei Pelé e, notadamente, diante 
da sua reconhecida atividade desenvolvida em âmbito estadual e nacional desde 12/6/1921, 
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Com a vigência da Lei n° 14.112/2020, alguns questionamentos sobre o 

tema podem ser elencados. No art. 6°, parágrafo 13°, da lei, tem-se a seguinte100 

previsão:  

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações 

decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas 

com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 

de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II 

do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for 

cooperativa médica. 

 

Esse parágrafo, todavia, tinha sido vetado pelo Presidente da República. 

Ocorre que, no dia 17 de março de 2021, esse (e outros) veto(s) foi(ram) 

derrubado(s). Esse paragrafo, então, ficou vigente. Diante dele, questiona-se a sua 

redação, na parte final, que dispõe sobre a recuperação judicial da cooperativa 

médica: “não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a 

sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica”101. 

Seria essa disposição uma evolução da aplicação do âmbito de aplicação 

da LRE? Acredita-se que não. Explica-se. Essa redação da parte final do parágrafo 

13 do art. 6° foi acrescentada no Senado Federal. O Projeto de Lei iniciou a sua 

tramitação na Câmara dos Deputados. Nesta, a disposição desse parágrafo era da 

seguinte forma: “Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos 

e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades 

cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971”102.  

                                                     
passível de consubstanciar típico elemento de empresa (atividade econômica organizada). Assim, 
considerando que o teor da sentença recorrida não enfrentou a relevância e a urgência destinada 
à obtenção, ou não, do stay period, fica afastada, nesta análise cognitiva, tão somente a 
ilegitimidade ativa dos apelantes e seus efeitos daí decorrentes (art. 51, V, da Lei n. 11.101/2005), 
prejudicadas as demais teses. Ante o exposto, DESCONSTITUO, DE OFÍCIO, A SENTENÇA APELADA, 
por infração ao disposto no art. 10 do CPC e, nesta ocasião, em observância ao art. 1.013, § 3º, I e 
IV, do mesmo diploma, RECONHEÇO A LEGITIMIDADE ATIVA dos apelantes e determino o retorno 
dos autos à origem para regular processamento e implementação da análise integral dos termos 
da tutela requerida em caráter antecedente. Prejudicadas as demais teses levantadas no reclamo 
(art. 932, III, do CPC). (grifo da autora). (BRASIL, op. cit., 2021.). 
100 BRASIL, op. cit., 2020. 
101 Ibid. 
102 BRASIL, op. cit., 2020. 
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Dessa forma, a modificação realizada no Senado Federal não foi apenas de 

ajuste, mas trouxe nova disposição legislativa. Feito isso, o Projeto de Lei deveria 

ter retornado à Câmara dos Deputados para a análise da modificação. Sendo 

assim, esse parágrafo, da forma como está disposto, é inconstitucional, conforme 

dispõe o art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal103. 

Mesmo que essa norma não venha a ser declarada inconstitucional, não se 

acredita na evolução do direito concursal quanto ao seu âmbito de aplicação. Pelo 

menos, não se vê a evolução de forma significativa. Ora, as cooperativas 

operadoras de plano de saúde não são as únicas exercentes de atividades 

econômicas que merecem se utilizar da LRE. Ademais, essa previsão pode 

aumentar, ainda mais, a desigualdade entre os agentes econômicos. Afinal, o que 

justificaria esse direito de preferência em relação às cooperativas operadoras de 

plano de saúde? 

Essa dicotomia não pode mais permanecer no ordenamento jurídico pátrio. 

A ordem jurídica, enquanto parte dos perfis do mercado, deve ficar atenta ao 

melhor desenvolvimento do mercado. Nas palavras de José Martins Proença104:  

 

Nessa esteira, não deve o direito comercial restringir-se, em suas disciplinas, 

à regulação da atividade empresária. Mais que isso, deve atentar para 

questões afetas a não empresários também atuantes no mercado, implicando 

a superação da discussão sobre a dicotomia entre direito civil e direito 

comercial. 

 

Nesse caso, não basta somente uma atuação ativa da jurisprudência. Como 

visto, a maioria dos julgados não aplicam a LRE a não empresários, mas, mesmo 

que, em minoria, têm-se decisões aplicando a LRE aos exercentes de atividades 

econômicas excluídos do conceito de empresário. Mesmo que o cenário 

jurisprudencial se inverta com o decorrer do tempo, a alteração  legislativa  faz-se 

                                                     
103 Art. 65 da CF. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno 
de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou 
arquivado, se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora 
(BRASIL, op. cit., 1988). 
104 PROENÇA, op.cit., 2009, p. 51. 
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necessária. 

Os agentes do mercado precisam de segurança quanto às regras aplicadas 

em cada caso. “Os agentes econômicos confiam que sua atuação e a atuação dos 

outros será baseada em regras, de forma que o risco estará no sucesso ou 

insucesso da jogada, e nunca nas regras do jogo”105. Desse modo, os agentes 

precisam saber se, em caso de crise da empresa, poderão vir a falir ou a requerer 

recuperação judicial. 

A tradição da dicotomia não deve mais imperar. É preciso rever a legislação 

jurídica da insolvência. A questão história do direito das quebras ocasiona uma 

compreensão obscura do seu objetivo principal “que é a de lidar com problemas 

de insolvência e, por conseguinte, acabam por subtrair de diversas situações de 

insolvência a possibilidade de utilização necessárias ferramentas de direito 

concursal, elaboradas que são para lidar com problemas de insolvência”106.  

Dessa forma, é medida necessária a alteração do âmbito de aplicação da 

LRE. Deve-se, portanto, ampliar a aplicação a todos os exercentes de atividades 

econômicas. Com isso, o foco da lei será a atividade econômica e não o sujeito 

que exerce essa atividade. Essa medida trará maior igualdade aos agentes 

econômicos e mais segurança ao mercado, visto que todos os envolvidos saberão, 

de forma clara, as regras do jogo.  

Diante das propostas de modificação sugerida, entende-se que é 

importante ver se essas sugestões estão acontecendo de forma semelhante no 

direito comparado. Traz-se, portanto, o questionamento sobre qual é o tratamento 

legislativo utilizado em outros países sobre os aqui conflitos apresentados. Assim, 

examina-se, no próprio tópico, como ocorre a aplicação das leis de insolvência aos 

exercentes de atividades econômicas.  

 

 

 

                                                     
105 FORGIONI, op. cit., 2009, p. 162. 
106 CAVALLI, Cássio Machado. Reflexões sobre a recuperação judicial: uma análise da aferição da 
viabilidade econômica de empresa como pressuposto para o deferimento do processamento da 
recuperação judicial. In: MENDES, Bernardo Bicalho de Alvarenga (org.). Aspectos polêmicos e 
atuais da Lei de Recuperação de Empresas. Belo Horizonte: D’Plácido, pp. 103-129, 2016, p. 107. 
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3.6 Legislação estrangeira  

 

As mais modernas legislações concursais trazem a falência, a recuperação 

judicial e extrajudicial sem o caráter subjetivo adotado pelo direito brasileiro107. 

Adianta-se que não se pretende, no presente tópico, exaurir toda a disciplina de 

insolvência utilizada no exterior. Deseja-se, nesse momento, exemplificar o âmbito 

de aplicação das leis sobre insolvência em outros países para ter conhecimento 

de como isso acontece para além do Brasil. 

A escolha dos países a serem comentados no presente trabalho foi uma 

pesquisa da autora por leis mais modernas sobre insolvência. Essa análise, 

todavia, foi aleatória, ou seja, não houve um critério específico na fixação dos 

países a serem analisados. Assim, resolveu-se trazer como exemplo a legislação 

espanhola, alemã, portuguesa e americana. 

A Lei Concursal Espanhola, na sua forma mais avançada, iniciou com a 

edição da Lei n° 22/2003 de 9 de julho de 2003108. Esta foi elaborada após várias 

críticas ao sistema de insolvência espanhol. A exposição de motivos à Lei explica 

o porquê de se ter alterado a legislação e informa que tal situação decorreu do fato 

de que a dualidade legislativa estaria, inclusive, contrariando o princípio da 

igualdade. Como pode se ver nesses termos:  

 

[..] Las severas y fundadas críticas que ha merecido el derecho vigente no han 

ido seguidas, hasta ahora, de soluciones legislativas, que, pese a su 

reconocida urgencia y a los meritorios intentos realizados en su preparación, 

han venido demorándose y provocando, a la vez, un agravamiento de los 

defectos de que adolece la legislación en vigor: arcaísmo, inadecuación a la 

realidad social y económica de nuestro tiempo, dispersión, carencia de un 

sistema armónico, predominio de determinados intereses particulares en 

detrimento de otros generales y del principio de igualdad de tratamiento de los 

acreedores, con la consecuencia de soluciones injustas, frecuentemente 

                                                     
107 PROENÇA, op. cit., 2009, p. 56.  
108 ESPANHA, Lei Ley 22/2003, de 9 de julio. Concursal (Legislación Consolidada). Jefatura del 
Estado «BOE» n. 164, de 10 de julio de 2003. Disponível em: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-13813-consolidado.pdf. Acesso em: 25 mar. 
2021. 
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propiciadas en la práctica por maniobras de mala fe, abusos y simulaciones, 

que las normas reguladoras de las instituciones concursales no alcanzan a 

reprimir eficazmente. El arcaísmo y la dispersión de las normas vigentes en 

esta materia son defectos que derivan de la codificación española del siglo 

XIX, estructurada sobre la base de la dualidad de códigos de derecho privado, 

civil y de comercio, y de la regulación separada de la materia procesal respecto 

de la sustantiva, en una Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero también contribuye 

a aumentar esos defectos y a dificultar la correcta composición del sistema la 

multiplicidad de procedimientos concursales; así, junto a las clásicas 

instituciones de la quiebra y del concurso de acreedores, para el tratamiento 

de la insolvencia de comerciantes y de no comerciantes, respectivamente, se 

introducen otras, preventivas o preliminares, como la suspensión de pagos y 

el procedimiento de quita y espera, de presupuestos objetivos poco claros y, 

por tanto, de límites muy difusos respecto de aquéllas. [..] (grifo da autora)  

 

Essa lei previa que o direito concursal poderia ser aplicado a qualquer 

devedor, seja pessoa natural, seja jurídica. Assim, ela poderia ser utilizada tanto 

pelos empresários quanto pelos não empresários. Atualmente, a Lei de 

Insolvência Espanhola é a Lei n.º 25/2015, de 28 de julho de 2015109, e continua 

permitindo a aplicação da lei a todos os devedores e prevê procedimentos de 

liquidação e de recuperação de créditos. 

A Alemanha, desde 1999, unificou a sua legislação concursal com a edição 

da lei sobre insolvência (Insolvenzordnung – InsO). “A InsO é a primeira legislação 

concursal alemã a falar na manutenção da empresa, que a partir de agora pode ser 

realizada também por meio da reorganização do devedor”110. 

Essa Lei é aplicada sobre o patrimônio de qualquer pessoa viva. Com isso, 

tornou-se possível a reorganização do devedor empresário, por meio do plano de 

insolvência, do devedor consumidor, bem como do plano de pagamento. Além 

                                                     
109 ESPANHA, Ley 25/2015, de 28 de julio. De mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la 
carga financiera y otras medidas de orden social. Jefatura del Estado «BOE» n. 180, de 29 julio 2015. 
Disponível em: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8469-consolidado.pdf. Acesso 
em: 25 mar. 2021. 
110 COROTTO, Susana. Modelos de reorganização empresarial brasileiro e alemão: comparação 
entre a Lei de Recuperação e Falência de Empresas (LRFE) e a Insolvenzordung (InsO) sob a ótica 
da viabilidade prática. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2009, p. 61. 
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disso, essa lei designou a liberação das obrigações do devedor (pessoa física), se 

houver obediência aos requisitos legais111. Ademais, o Direito alemão conceituou 

empresário no § 14, I, do BGB112 da seguinte forma:  

 

(1) Entende-se por empresário a pessoa natural ou jurídica ou sociedade com 

personalidade jurídica que ou que, ao celebrar um negócio jurídico, atua no 

exercício da sua atividade comercial, empresarial ou profissional. (2) Uma 

sociedade com personalidade jurídica é aquela que tem capacidade para 

adquirir direitos e incorrer em responsabilidades. 

 

Quanto ao conceito de empresa, a legislação alemã não trouxe definição 

específica, devendo ser analisada a depender da norma jurídica em questão. A 

empresa, no direito alemão, não é o sujeito passivo da Lei Concursal, mas sim o 

seu exercente113. Ocorre que o âmbito de aplicação da lei, apesar de ser subjetivo, 

é bastante amplo. Inclui-se a pessoa natural, jurídica, consumidores, espólio, entre 

outros. Dessa maneira, percebe-se a preocupação do legislador alemão em 

recolocar o devedor empresário e não empresário no mercado.   

A legislação alemã inspirou outras normas, por exemplo, a legislação 

portuguesa. Portugal regula o regime concursal no Código da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas (CIRE) de 2004 114 . Esse código regulamenta a 

insolvência do devedor comerciante e não comerciante. Desde logo, no preâmbulo, 

já explicita a necessidade da alteração legislativa para acabar com a dicotomia no 

tratamento da insolvência, como se pode ver: 

 

                                                     
111 Ibid, p. 61-62.   
112  Tradução literal realizada pela autora. Texto da tradução: “Section 14 Entrepreneur (1) An 
entrepreneur means a natural or legal person or a partnership with legal personality who or which, 
when entering into a legal transaction, acts in exercise of his or its trade, business or profession. 
(2) A partnership with legal personality is a partnership that has the capacity to acquire rights and 
to incur liabilities”. Disponível em: https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p0053. Acesso em: 24 mar. 2021. 
113 COROTTO, op. cit., 2009, p. 63.   
114 PORTUGAL, DL n° 53, de 18 de março de 2004. Código da Insolvência e da Recuperação das 
Empresas. Disponível em: 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=85&tabela=leis#:~:text=O%20C%C3
%B3digo%20dos%20Processos%20Especiais,ou%20em%20situa%C3%A7%C3%A3o%20econ%C3%
B3mica%20dif%C3%ADcil. Acesso em: 25 mar. 2021. 
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Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, constituiu um momento 

importante na regulamentação legal dos problemas do saneamento e falência 

de empresas que se encontrem insolventes ou em situação económica difícil. 

Eliminando a distinção, nesta sede, entre insolvência de comerciantes e não 

comerciantes, retirando do Código de Processo Civil a regulamentação 

processual e substantiva da falência, e conjugando num mesmo diploma, de 

forma inovadora, essa matéria com a da recuperação da empresa, a par de 

outras inovações de menor alcance, obtiveram-se com aquele diploma 

significativos avanços tanto do ponto de vista do aperfeiçoamento técnico-

jurídico como da bondade das soluções respeitantes à insolvência de 

empresas e consumidores. 

 

Empós, continua afirmando que “o Código conjuga de forma inovadora o 

princípio fundamental do ressarcimento dos credores com a atribuição aos 

devedores singulares insolventes da possibilidade de se libertarem de algumas 

das suas dívidas, e assim lhes permitir a sua reabilitação económica”115. O referido 

código permite, ainda, às pessoas singulares a apresentação de um plano para 

pagamento dos seus credores, de forma semelhante ao plano de recuperação 

judicial brasileiro ou um pedido de exoneração do passivo restante, desde que se 

preencham os requisitos legais116.  

Assim, a legislação portuguesa previu um tratamento de dívidas não só para 

os exercentes de atividades econômicas, mas para todos os devedores. Espelhou-

se, como dito, na legislação alemã e inclui nos legitimados para se utilizar do CIRE 

até os consumidores. A justificativa para essa inclusão é que117  

 

O objectivo precípuo de qualquer processo de insolvência é a satisfação, pela 

forma mais eficiente possível, dos direitos dos credores. Quem intervém no 

tráfego jurídico, e especialmente quando aí exerce uma actividade comercial, 

assume por esse motivo indeclináveis deveres, à cabeça deles o de honrar os 

                                                     
115 Ibid. 
116 MARQUES, Letícia. O Regime Especial Da Insolvência De Pessoas Singulares. In: Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade Lusófona do Porto. v. 2, n. 2, p. 135-164, abr., 2013, p. 137. 
Disponível em: http://revistas.ulusofona.pt/index.php/rfdulp/article/view/3260. Acesso em: 08 
maio 2017. 
117 PORTUGAL, op. cit., 2004. 
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compromissos assumidos. A vida económica e empresarial é vida de 

interdependência, pelo que o incumprimento por parte de certos agentes 

repercute-se necessariamente na situação económica e financeira dos 

demais. Urge, portanto, dotar estes dos meios idóneos para fazer face à 

insolvência dos seus devedores, enquanto impossibilidade de pontualmente 

cumprir obrigações vencidas. (Grifo da autora) 

 

Dessa forma, os legisladores portugueses buscaram evitar impactos 

negativos ao mercado. Notaram que a não satisfação do crédito pode gerar 

prejuízo generalizado, visto que, principalmente, na vida empresarial, existe uma 

relação de interdependência, e “a satisfação, pela forma mais eficiente possível, 

dos direitos dos credores”118 deve ser buscada, mesmo que devedor não seja o 

empresário. 

Por fim, os Estados Unidos também se preocuparam em proteger o devedor 

não empresário, especialmente aquele que acumulou dívida em decorrência de 

fatores alheios a sua vontade. Assim, em 2005, foi aprovado o Bankruptcy Abuse 

Prevention and Consumer Protection Act (BAPCPA))      119,  com o objetivo de incentivar 

os devedores, que preencham determinados requisitos legais, a se reorganizarem, 

para que realizem, pelo menos, o pagamento parcial de seus débitos120.  

O BAPCPA tem 3 capítulos mais específicos sobre a insolvência, quais 

sejam, o chapter 7121, o chapter 11122 e o chapter 13123. Esses capítulos tratam de 

formas de liquidação e reorganização do devedor, seja empresário ou não. Cada 

capítulo prevê procedimentos próprios para cada tipo de devedores. 

                                                     
118 Ibid. 
119  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, United State Courts. Bankruptcy Abuse Prevention and 
Consumer Protection Act. Disponível em: https://www.uscourts.gov/services-
forms/bankruptcy/bankruptcy-basics. Acesso em 7 maio 2021. 
120 FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachel. Falência e Recuperação da Empresa em Crise: 
comparação com as posições do direito europeu. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 225. 
121  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, United State Courts. Chapter 7. Disponível em: 
https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-7-
bankruptcy-basics. Acesso em: 25 mar. 2021. 
122  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, United State Courts. Chapter 11. Disponível em: 
https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-11-
bankruptcy-basics. Acesso em: 25 mar. 2021. 
123  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, United State Courts. Chapter 13. Disponível em: 
https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-13-
bankruptcy-basics. Acesso em: 25 mar. 2021. 
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O Chapter 7 é equivalente à falência no Brasil124. Deve ser buscado em 

última instância, porém serve todos os tipos de devedores. O Chapter 11 trata da 

possibilidade de reorganização das dívidas por meio de um plano de pagamento 

para os devedores envolvidos em negócios empresariais, algo semelhante à 

recuperação judicial brasileira125. O Chapter 13, por sua vez, trata de pessoas 

físicas, com emprego fixo, mas que estão endividadas. Assim, possibilita-se a 

essas pessoas fazer plano de pagamento dessas dívidas, com o fito de conseguir 

se reorganizar financeiramente.  

Dessa forma, percebe-se que, na mesma linha que Portugal e Alemanha, os 

Estados Unidos também ampliaram o âmbito de aplicação das normas de 

insolvência. As normas de liquidação alcançam a todos os devedores. Já quanto 

às regras de reorganização, trouxe um capítulo específico para o devedor que atua 

como agente econômico e outro para o devedor assalariado. Assim, atuou para 

permitir a reorganização das dívidas para praticamente todos os devedores.  

Desse modo, nota-se que é dada uma atenção especial ao devedor não 

empresário no direito comparado. O Brasil, como visto, ainda não prestigiou esse 

devedor em sua legislação. Não traz lei específica que atenda as necessidades do 

devedor não empresário, visto que a concordata civil não é instrumento eficaz para 

a reorganização das dívidas, e não permite a utilização da Lei n° 11.101/2005 aos 

não empresários. 

É medida necessária a modificação do âmbito de aplicação da LRE. 

Ademais, pode-se, inclusive, sugerir que a LRE, assim como nas legislações 

comparadas acima, seja aplicada não apenas aos exercentes de atividades 

econômicas, mas a todos os devedores. Ressalta-se, por fim, que a dicotomia 

entre o Direito Civil e o Direito Comercial não se justifica mais. Assim, não cabe 

mais a dualidade do regime de concursal. 

 

                                                     
124  Ressalta-se que se fala em equivalência a falência brasileira ao chapter 7 por ser um 
procedimento de liquidação das dívidas e do patrimônio e não referente ao procedimento em si. 
125 Ressalta-se que se fala em semelhança do Chapter 11 com a recuperação judicial brasileira por 
procedimento de reorganização de dívidas e não referente ao procedimento em si. 



 

 

 CONCLUSÃO 

 

O trabalho tratou a aplicação ou não da Lei de Recuperação de Empresas 

aos não empresários. Durante toda a pesquisa, procurou-se responder os 

seguintes questionamentos: Quem pode ser considerado empresário no 

Brasil? Quais as diferenças procedimentais e quais as consequências para o 

devedor entre as ações de insolvência do Código de Processo Civil e as previstas 

na Lei n°11.101/05? Como a jurisprudência brasileira tem construído seu 

posicionamento sobre a aplicação da Lei n° 11.101/05 aos devedores 

originalmente excluídos do seu âmbito de aplicação? Qual a solução mais 

benéfica para os devedores que exercem atividades econômicas, porém não são 

considerados empresários por disposição legal, nos procedimentos de crise 

econômico-financeira? 

Com o fito de responder tais questionamentos, dividiu-se o trabalho em três 

capítulos. Sendo o primeiro sobre o conceito de empresário no Brasil. O segundo 

sobre os procedimentos de insolvência brasileiro. O terceiro acerca da análise da 

jurisprudência brasileira sobre a aplicação ou não da LRE aos não empresários. 

Assim, conseguiu-se obter as respostas às perguntas apresentadas.  

Dessa forma, tem-se que pode ser considerado empresário no Brasil 

somente as pessoas que preenchem os requisitos descritos no art. 966 do Código 

Civil Brasileiro de 2002. Os profissionais intelectuais, por sua vez, mesmo que 

tenham preenchido tais requisitos, não poderão ser considerados empresários. A 

exceção para tal exclusão encontra-se na constituição do elemento de empresa. 

Ocorre que o conceito de elemento de empresa não é termo preciso na 

legislação, doutrina nem na jurisprudência. Por conta da imprecisão conceitual do 

termo, abre-se um cenário de incertezas no campo de aplicação das normas de 

Direito Comercial. Percebeu-se esse panorama inseguro com o estudo da 

jurisprudência sobre o conceito de empresário.  

A pesquisa jurisprudencial foi realizada no presente estudo e atendeu a dois 

requisitos: decisões realizadas por  Câmaras Cíveis, Direito Privado e 

especialistas em Direito Comercial que tratassem do conceito de empresário.  

Para tanto, observaram-se todos os Tribunais de Justiça do Brasil. Pesquisaram-
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se os endereços eletrônicos dos vinte e sete Tribunais de Justiça da Federação e 

o Superior Tribunal de Justiça (STJ).   

O estudo teve como lapso temporal o período de janeiro de 2003 até 31 de 

julho de 2019. Tempo que coincide com a vigência do atual Código Civil. Assim, 

buscou-se examinar a teoria da empresa desde sua aplicação até a elaboração do 

presente trabalho. Utilizaram-se como palavras-chave, em todos os tribunais, as 

expressões “conceito de empresário”, “elemento de empresa”, “definição de 

empresário” e “caracterização de empresário”.   

Nesse estudo, notou-se que o conceito de empresário descrito no art. 966 

do CC/2002 é aplicado na prática. O maior conflito encontrado em relação ao 

conceito de empresário é relacionado aos profissionais intelectuais, 

principalmente na constituição ou não do elemento de empresa. 

Os julgadores não se utilizaram de critérios uniformes para definir 

“elemento de empresa”. Com isso, tem-se um cenário conflituoso e incerto quanto 

ao âmbito de aplicação das normas empresariais. Ora, se as regras empresariais 

só podem ser aplicadas aos empresários, quem não o for, deve se utilizar do direito 

civil.  

Encaixar-se no conceito de empresário traz consequências práticas 

relevantes, por exemplo: deve-se registrar no Registro Público de Empresas 

Mercantis, realizar as escriturações contábeis devida e poder se utilizar da Lei n° 

11.101/2005. Se a sociedade tiver objeto empresarial, mas estiver registrada no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, quem com ela negociar, acreditará que ela é 

sociedade simples e, com isso, que ela não poderá pedir recuperação judicial.  

Se, na prática, porém, essa sociedade entrar no Poder Judiciário requerendo 

recuperação judicial com o fundamento de seu objeto ser empresarial e ela, 

portanto, ter constituído elemento de empresa, pode ter sua recuperação deferida. 

Os credores que negociaram com essa sociedade, por sua vez, não contaram com 

essa possibilidade. 

Assim, a dicotomia do direito privado fica mais acentuada, no que tange ao 

conceito de empresário, para os profissionais intelectuais. A expressão genérica 

“elemento de empresa” traz incerteza a esses profissionais que precisam 

constituí-la para serem considerados empresários, visto que os excluídos 
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originalmente do art. 966 do CC/2002 podem ou não ser incluídos no conceito, a 

depender do juiz que julgar o seu caso. 

O conceito de empresário, todavia, não gera problemas apenas aos 

profissionais intelectuais. Outras pessoas (naturais ou jurídicas) podem 

desenvolver atividades econômicas e também estarem excluídas do conceito de 

empresário. É o caso das associações, cooperativas, fundações, etc. Assim, 

percebeu-se que o conceito elencado no art. 966 do CC/2002 não é suficiente para 

contemplar todas os exercentes de atividades mercantis. 

Essa incompletude e subjetividade acarreta efeitos negativos ao mercado. 

Se não há certeza das regras legais que serão aplicadas quando surgir o 

conflito, o exercente da atividade econômica buscará estar precavido para 

suportar todos os cenários possíveis. Aumentando, portanto, o custo de 

transação.  

Caso existisse conceito claro e uniforme de empresário ou de 

empresa, notadamente quanto aos profissionais intelectuais e às pessoas 

jurídicas não empresárias, que efetivamente fosse seguido pelos 

tribunais, haveria maior segurança e, consequentemente, redução dos custos nas 

atividades econômicas.  Dessa forma, propõe-se um conceito objetivo para 

acabar com a dicotomia do direito comercial e, com isso, diminuir efeitos 

prejudiciais ao mercado decorrentes do tema.  

Diante de toda problemática apontada, entende-se que não cabe mais a 

dicotomia entre o Direito Civil e o Direito Comercial. Sabe-se, porém, que essa 

modificação seria bastante ousada para o ordenamento jurídico brasileiro. Assim, 

entende-se que, pelo menos, não se deve aplicar as normas comerciais pela 

perspectiva do exercente. O direito não deve delimitar o âmbito de aplicação de 

forma subjetiva. Não cabe verificar se quem desenvolve a atividade é ou não 

empresário. Deve-se analisar a atividade desenvolvida.  

É por meio da atividade que se deve iniciar os estudos sobre o Direito 

Empresarial. A aplicação das regras desse direito deve ser feita às atividades 

econômicas e não aos sujeitos que a exercem. Propõe-se, portanto, uma fase 

objetiva moderna. O fim da fase subjetiva moderna e o início da fase objetiva 

moderna.   



 

 
 
 
186 | A construção do âmbito de aplicação da Lei 11.101/05 a partir dos Tribunais… 

O Direito Empresarial e seu regramento típico deve ser aplicado às 

atividades econômicas. Assim, sugere-se a modificação do art. 966 do CC/2002 

para conceituar a atividade econômica e não empresário.  

Em relação aos procedimentos de insolvência, existe uma dualidade. Essa 

dualidade de procedimentos de insolvência é um dos pontos que diferencia as 

sociedades simples e as empresárias. Essa dualidade também está presente entre 

outras pessoas jurídicas, que não sociedades, e os empresários.  

Assim, têm-se duas formas processuais de resolver o conflito do 

endividado: a insolvência e a concordata civil, para as pessoas naturais/jurídicas 

exercentes de atividades econômicas não empresariais, pessoas jurídicas 

descritas no art. 44 do CC/2002, para os consumidores e os devedores civis. E a 

falência e a recuperação judicial/extrajudicial para os empresários.   

A insolvência e a concordata são reguladas pelos artigos 748 a 786-A do 

Código de Processo Civil de 1973, visto que o Código de Processo Civil de 2015 

dispôs, no seu artigo 1.052, que “até a edição de lei específica, as execuções 

contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem 

reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. A 

falência e a recuperação judicial/extrajudicial, por sua vez, estão normatizadas na 

Lei n° 11.101/2005. 

O procedimento falimentar como um todo não tem excessivas diferenças 

com a Ação de Execução contra devedor insolvente na lei civil. Na falência e 

insolvência, a diferença mais significativa está relacionada à extinção das 

obrigações, visto que aquela prevê a extinção das obrigações do falido com o 

pagamento de 25% dos créditos quirografários.  

A concorda civil, porém, distancia-se bastante da recuperação judicial, 

outro instituto previsto na Lei n° 11.101/2005. A concordata civil é procedimento 

incidental. Somente pode ser requerida depois de elaborado o Quadro Geral de 

Credores. Assim, primeiro abre-se o processo de insolvência para, após a 

formação do QGC, permitir a negociação da dívida. Dessa forma, o devedor já sofre 

todos os efeitos da insolvência antes de tentar renegociar as dívidas 

Ademais, esse procedimento não traz previsão da AGC quando há objeções 

ao plano. Se houve a discordância de um único credor, o acordo não será validado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#livroiitituloiv


 

 

 
 

   Lívia Ximenes Damasceno | 187 

 

A impossibilidade de negociação direta entre o insolvente e os credores é um dos 

fatores que dificultam a aprovação da concordata no regime cível.  A concordata 

civil, portanto, não é meio eficaz para a recuperação do devedor.  

Diante da dualidade apresentada, analisou-se como a jurisprudência 

brasileira tem construído seu posicionamento sobre a aplicação da Lei n° 

11.101/05 aos devedores originalmente excluídos do seu âmbito de aplicação. 

Procurou-se saber se a jurisprudência estaria seguindo a estrita legalidade ou se 

estaria aplicando a LRE aos não empresários.  

Fez-se a análise das decisões dos tribunais brasileiros sobre a aplicação 

ou não da Lei de Recuperação de Empresas aos excluídos do conceito de 

empresário. Para tanto, recortaram-se decisões que tratam do pedido de falência 

e/ou recuperação judicial aos não empresários. 

O recorte atendeu aos seguintes requisitos: decisões realizadas 

por Câmaras Cíveis, Direito Privado e especializadas em Direito Comercial que 

tratassem da aplicação da LRE aos exercentes de atividades econômicas que não 

se encaixam no conceito legal de empresário do Código Civil. Para tanto, 

observaram-se todos os Tribunais de Justiça do Brasil. Pesquisaram-se 

os endereços eletrônicos dos vinte e sete Tribunais de Justiça da Federação e o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ).    

A pesquisa teve como lapso temporal o período de 9 de fevereiro de 2005 

até 30 de abril de 2021. Tempo que coincide com a vigência da atual Lei n° 

11.101/205. Assim, buscou-se examinar a aplicação da lei desde sua criação até 

o início da elaboração do presente trabalho.   

Utilizaram-se, como palavras-chave, em todos os tribunais, as expressões 

"recuperação judicial" e "não empresário", “recuperação judicial" e "não 

comerciante", "recuperação judicial" e "sociedade simples", "recuperação judicial" 

e "sociedade não empresária", "recuperação judicial" e "associação", "falência" e 

"não empresário", "falência" e "não comerciante", "falência" e "sociedade simples", 

"falência" e "sociedade não empresária", “falência" e "associação”. 

A pesquisa investigou seis pontos principais: a) qual a espécie jurídica da 

pessoa sob a qual iria recair os efeitos da LRE; b) qual foi a decisão dada pelo 

primeiro grau; c) quais os argumentos usados pelos juízes do primeiro grau; d) 
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qual foi a decisão pelo proferida pelo segundo grau; e) quais os argumentos 

usados pelos desembargadores do segundo grau; f) qual o objetivo do autor da 

ação. Assim, passa-se aos resultados obtidos com a coleta jurisprudencial. 

Percebeu-se que quase metade dos casos analisados tratava de sociedade 

simples, ou seja, da sociedade formada por profissionais intelectuais. Esse tipo 

societário foi o predominante, apareceu em 48% dos casos. Logo em seguida, as 

cooperativas apareceram em 25% das decisões. Levando em consideração que 

toda cooperativa é uma sociedade simples10, pode-se dizer que esse tipo 

societário apareceu, portanto, em 73% dos casos.   

As associações apareceram em 21% dos casos, apresentando, também, 

número bastante expressivo. Em proporções menores, tem-se a sociedade 

limitada com 4% e a pessoa física com 2%.  O segundo ponto de estudo foi a 

decisão dada no juízo de 1° grau. Em 40% dos casos, o magistrado não decretou a 

falência e, em 35% dos casos, não deferiu a recuperação judicial. Percebe-se 

que, em 75% dos casos, não houve a aplicação da LRE. Somente em 10% dos 

casos, o juiz decretou a falência e, em 15% dos casos, deferiu a RJ.  

Como terceiro ponto, os argumentos utilizados para esses resultados foram 

“cooperativas não se submetem à Lei Falimentar” que justificou 25% dos 

casos. Logo em seguida, com 17%, aparece a justificativa “sociedade simples não 

é empresária, portanto, não pode falir”. Com 13%, está o seguinte 

argumento: “sociedade simples não é empresária, portanto, não pode pedir 

Recuperação Judicial”. Com 8%, “associação não pode requerer Recuperação 

judicial”. Com 6%, “associação não pode falir”.  

Nesse sentido, nota-se que 69% dos casos trataram apenas 

da estrita legalidade do pedido.  Para além da estrita legalidade, foi utilizado, em 

13% dos casos, o fato de a sociedade ter organização empresarial. Em 6% dos 

casos, a teoria do fato consumado. Em 4% dos casos, “a sociedade tem objeto 

intelectual” e “realiza atividade econômica e tem função social”. Por fim, com 2% 

cada, a justificativa de que a “sociedade simples limitada é empresária”, “não 

preencheu os requisitos para ser empresário”.  

O quarto ponto analisou qual a decisão proferida no acórdão. Buscou-se 

saber qual é a tendência dos tribunais de 2° grau. Se eles aplicam ou não a 
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LRE aos não empresários. Contra a aplicação da Lei n° 11.101/2005, 38% dos 

casos não decretaram falência, e 31% dos casos não deferiram a Recuperação 

Judicial. Já a favor da aplicação legislativa, obteve-se 27% dos casos que 

deferiram a Recuperação Judicial e 10% que decretaram a falência. Em 2% dos 

casos, não foi julgado o mérito da falência e/ou recuperação judicial.  

No quinto ponto do trabalho, analisaram-se os argumentos utilizados pelos 

desembargadores ao proferirem suas decisões. Assim, procurou-se saber qual o 

fundamento utilizado pelos julgadores no momento de decidir pela aplicação ou 

não da Lei Falimentar.  

Percebeu-se que os tribunais de 2° grau foram mais diversificados nos 

argumentos. Apesar disso, o critério legalista ainda foi prevalecente. Em 27% dos 

casos, os tribunais entenderam que a LRE não se aplica às cooperativas. Com 10% 

cada, perceberam que as sociedades simples não são empresárias, portanto, não 

podem decretar falência e que as sociedades simples não são 

empresárias, assim, não podem pedir Recuperação Judicial.  Em 8% dos casos, 

“associação não pode pedir Recuperação Judicial”.  Em 6% dos casos, 

“associação não pode falir”. Dessa forma, percebe-se o critério legal em 61% dos 

acórdãos.   

Já em relação aos argumentos divergentes da estrita aplicação da lei, tem-

se com 17% a análise da organização empresarial da atividade no caso 

concreto. Com 8%, há o fato de a pessoa jurídica ter o objeto intelectual. Em 6% 

das decisões, aplicou-se a teoria do fato consumado. Em 4% dos casos, o fato de 

realizar atividade econômica e ter função social. Em 2% das 

decisões, cada “associação com função social, portanto, pode pedir 

Recuperação Judicial”, tendo em vista que “não preencheu os requisitos para ser 

empresário” e “não julgou o mérito”12.   

Por fim, no sexto ponto, desejou-se saber qual a intenção do autor da 

ação. Sob esse aspecto, em 33% das decisões, o credor entrou com a ação com o 

objetivo de ser decretada a falência do devedor. Em 17% dos casos, ocorre o 

pedido de autofalência.  

Já em 13% dos acórdãos, há o pedido de Recuperação Judicial por 

sociedade simples. Já em 12%, o autor era uma cooperativa pedindo Recuperação 
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Judicial. Com 12%, apareceu o pedido de Recuperação Judicial por associação. 

Com 2%, é presente o pedido de recuperação judicial por sociedade limitada. 

Percebe-se, com isso, que 89% dos casos pediam pela aplicação da LRE aos não 

empresários.  

Contra a aplicação legislativa aos não empresários, houve 4% com credores 

impugnando a concessão de Recuperação Judicial. Também, com 4%, o credor 

impugnando o pedido de Recuperação Judicial. Com 2%, credores impugnando o 

deferimento da Recuperação Judicial. Por fim, com 2%, o Ministério Público 

impugnando o deferimento da Recuperação Judicial, totalizando, assim, 14% dos 

casos. 

Percebeu-se que os maiores conflitos sobre a aplicação ou não da LRE 

estão ocorrendo com as sociedades simples. Justamente trazendo em questão os 

conflitos apresentados no primeiro capítulo desta tese. Ora, se o conceito de 

empresário não é objetivo e traz expressões genéricas, certamente o conjunto de 

profissionais intelectuais que decidam desenvolver uma atividade econômica 

passará pelo problema de ter ou não constituído elemento de empresa.  

 Ocorre que o conflito não é exclusivo das sociedades simples. Quando se 

trata de falência e recuperação judicial, outras pessoas jurídicas também 

demandam atenção como as associações. Essas, claramente, não empresárias, 

porém, nos casos analisados, desenvolviam atividades econômicas relevantes 

para o país e/ou estado de sua localidade. Apareceram, entre outras, associações 

que desenvolviam atividades educacionais e de saúde, ou seja, atividades com 

função social e responsabilidade social.  

Os juízes e os desembargadores, por sua vez, decidem de forma mais 

negacionista na aplicação da LRE aos não empresários. Nota-se tendência maior 

a não aplicar a Lei Falimentar aos excluídos da própria lei. A maioria dos 

argumentos, todavia, não entram na esfera de ser ou não empresário, em 

desenvolver ou não atividade econômica ou em ter ou não função social, mas 

restringem-se apenas a exclusão do art. 1° da LRE.  

Assim, o critério formal foi prevalecente nos julgados. Se o exercente de 

atividade econômica era registrado como sociedade simples ou associações, não 

cabia aplicar a Lei Falimentar. A análise objetiva apareceu com mais ênfase. Claro 



 

 

 
 

   Lívia Ximenes Damasceno | 191 

 

que outros argumentos, principalmente no 2° grau, apareceram, tais como a 

percepção do objeto daquela atividade – se era intelectual ou empresarial, a 

existência ou não de função social. Esses, porém, de forma minoritária quando 

comparados à utilização da estrita legalidade.  

A utilização da estrita legalidade pelos julgadores não parece estar de 

acordo com a intenção dos autores dos processos. Com os gráficos apresentados, 

denotou-se que existe uma vontade da aplicação da lei não apenas pelo devedor, 

mas também pelos credores. É de interesse destes a utilização da LRE, 

principalmente, quanto ao pedido de falência. Assim, é desejo tanto do credor 

quanto do devedor a aplicação da Lei Falimentar. 

Nesse sentido, entendeu-se que o ordenamento jurídico brasileiro deveria 

trazer solução mais benéfica para os devedores que exercem atividades 

econômicas, porém não são considerados empresários por disposição legal, nos 

procedimentos de crise econômico-financeira. Ora, o Brasil ainda não prestigiou 

o devedor não empresário em sua legislação. Não traz lei específica que atenda 

às necessidades desses devedores, visto que a concordata civil não é instrumento 

eficaz para a reorganização das dívidas, e não permite a utilização da Lei n° 

11.101/2005 aos não empresários.  

Em decorrência disso, propôs-se a modificação do conceito do empresário. 

A alteração do conceito de empresário é viável, mas deve ser pensada e atualizada 

em todas as áreas afins ao Direito Empresarial. Essa proposta, por sua vez, não 

resolve plenamente todos os problemas apontados no presente trabalho. É 

necessário estudar com detalhes o conflito sob a ótica da Lei n° 11.101/2005.  

O objeto central de estudo desta tese de doutorado foi a aplicação ou não 

da Lei de Recuperação de Empresas a não empresários. Assim, para uma melhor 

resolução desse ponto, também se propõem alterações na Lei n° 11.101/2005. Por 

mais que a modificação do conceito de empresário auxilie na resolução dos 

problemas mencionados, é preciso realizar mudanças dentro dessa norma.  

É medida necessária a modificação do âmbito de aplicação da LRE. Propõe-

se que a LRE, assim como nas legislações comparadas vistas nesse trabalho, seja 

aplicada a todos os devedores. A dicotomia entre o Direito Civil e o Direito 
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Comercial não se justifica mais. Assim, não cabe mais a dualidade do regime de 

concursal.  

Ademais, caso não seja possível essa mudança, sugere-se, em alternativa, 

a modificação da aplicação da lei às atividades econômicas. No mesmo sentido 

da modificação do conceito de empresário, sugere-se uma feição mais objetiva ao 

âmbito de aplicação da LRE.  

O âmbito de aplicação focado na atividade estará de acordo com o 

regramento disposto em toda a lei, visto que, como explanado, o foco da lei não 

era o empresário, mas a atividade. Consagrou-se o princípio da preservação da 

empresa no art. 47 da Lei n° 11.101/2005. Assim, ampliar a aplicação da lei a todos 

os agentes econômicos é coerente com o próprio texto legal. As propostas 

apresentadas, portanto, trazem solução mais benéfica aos devedores, aos 

credores e ao mercado. 

Por fim, nas hipóteses, esperava-se encontrar na jurisprudência um cenário 

dividido entre a aplicação da LRE aos não empresários. O cenário esperado, 

todavia, não ocorreu. A jurisprudência majoritariamente segue a estrita legalidade 

e não aplica a LRE aos não empresários. 

A segunda hipótese acreditava que o procedimento regulado no Código de 

Processo Civil aos devedores não confere direitos semelhantes aos instituídos na 

Lei n° 11.101/2005 que regula a insolvência empresarial. Dessa forma, a dualidade 

do sistema de insolvência não estaria de acordo com o princípio da igualdade 

pactuado constitucionalmente. Essa hipótese foi confirmada. 

Na última hipótese apresentada, entendia ser possível a aplicação da LRE 

aos não empresários. Como a lei de recuperação de empresas traz tanto meios de 

recuperação do devedor em crise econômica como meios de liquidação e ativos, 

espera-se que seja possível a utilização da Lei n° 11.101/2005 pelos devedores 

exercentes de atividades econômicas excluídos do conceito de empresário. Essa 

hipótese também foi confirmada, mas desde que se proceda a devida modificação 

legislativa.
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A CONSTRUÇÃO DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 A PARTIR DOS 

TRIBUNAIS: ANÁLISE DA JURISPRUDENCIA BRASILEIRA ENTRE 2005 E 2021 

 

Breves notas sobre a arguição  

 

 Não poderia começar a análise do trabalho de Livia Ximenes Damasceno 

sem elogiar a sua qualidade. Trata-se de tese de doutorado sobre tema 

importantíssimo e atual, cuja metodologia escolhida – análise atenta da 

jurisprudência no lapso temporal delimitado – permite o retrato fidedigno do que 

vem sendo decidido pelos tribunais brasileiros, base a partir da qual a autora faz a 

sua pertinente análise crítica. 

 Trata-se de texto fluido e objetivo, de leitura aprazível, cuja leveza não 

compromete a profundidade das reflexões propostas, com as quais eu concordo 

em grande parte. Dessa maneira, aproveito a presente oportunidade muito mais 

para lançar algumas provocações sobre tema tão controverso do que 

propriamente para fazer críticas a um trabalho que, além de feito com muito 

cuidado e esmero, atingiu resultado de excelência. 

 Minhas provocações direcionam-se ao pano de fundo da discussão, que diz 

respeito a admitir a possibilidade da extensão de soluções previstas para 

empresários para associações, notadamente no que diz respeito à recuperação. 

                                                     
487 Professora Associada de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília - 
UnB, com atuação na Graduação e na Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado). Advogada, árbitra 
e parecerista. Ex-Conselheira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE (2012-
2015). Ex-Diretora da Faculdade de Direito da UnB. Graduada em Direito pela UnB, Especialista em 
Direito Econômico e Empresarial pela FGV, Mestre em Direito e Estado pela UnB e Doutora em 
Direito Comercial pela PUCSP. Autora de livros e artigos jurídicos sobre Direito Civil, Direito 
Comercial e Direito Econômico. Dentre os prêmios já recebidos, destaca-se o de Jovem 
Comercialista do Ano, concedido pelo IDSA - Instituto de Direito Societário Aplicado em 2015. 
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 Não há dúvidas de que associações que se destinam a atividades 

econômicas merecem um olhar diferenciado para o qual o regime legislativo atual 

é insuficiente e inadequado. Daí a perplexidade de muitas das questões trazidas 

pelo trabalho de Lívia, que apontam para a circunstância de que pode parecer 

injusto e até mesmo irracional que não se estenda a associações com tal perfil a 

possibilidade de recuperação judicial, especialmente em casos nos quais se 

comportam como verdadeiras empresas, com a única diferença de não 

distribuírem lucros. 

 De toda sorte, a questão nunca me pareceu tão simples, pois, ao meu ver, 

cada pessoa jurídica, assim como os diferentes tipos de sociedades 

personificadas, corresponde a arranjo muito específico entre direitos, deveres, 

riscos e responsabilidades. É por essa razão que me preocupa a excessiva 

flexibilização de pessoas jurídicas e de tipos societários a tal ponto que o 

resultado final seja a existência de estruturas cada vez mais híbridas, que 

combinam características de diferentes pessoas jurídicas ou tipos societários e 

desconfiguram os arranjos preestabelecidos pelo legislador. 

 Esclareço aqui que não se trata de mero formalismo. Muito longe disso. 

Trata-se da constatação de que os diferentes tipos de pessoas jurídicas são 

estruturados para darem respostas a inúmeros problemas e conflitos de agência, 

tanto os internos como os externos, que são inerentes às pessoas jurídicas. 

Consequentemente, uma excessiva maleabilidade na abordagem das pessoas 

jurídicas pode resultar em arranjos que sejam extremamente benéficos para 

alguns interessados e possam ser prejudiciais para terceiros ou mesmo gerar 

indesejáveis externalidades negativas.  

 Esse ponto é especialmente importante para mim pois, se acredito que deve 

prevalecer a mais ampla liberdade entre agentes econômicos para que possam e 

devam alocar riscos entre si, tal liberdade não pode ser absoluta quando os 

resultados dos seus arranjos se projetam sobre terceiros, especialmente quando 

tais terceiros são vulneráveis, ou interesses difusos. É precisamente o que ocorre 

com a pessoa jurídica, pois várias das suas consequências, como a 

responsabilidade limitada dos seus membros, são impostas a terceiros e à 

sociedade como um todo, sendo que estes nunca consentiram com tal regime. 
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 Por essa razão, o legislador – ao meu ver acertadamente – prevê tipos 

diferentes de pessoas jurídicas e mesmo tipos diferentes de sociedades 

personificadas, cada qual com regras cogentes próprias, que não podem ser 

afastadas pela vontade das partes. Fica claro, portanto, que defendo a tipicidade 

das pessoas jurídicas e mesmo dos modelos societários, como solução para se 

encontrar o equilíbrio necessário entre a autonomia privada dos seus membros e 

seus impactos sobre terceiros e sobre a sociedade. 

 Verdade seja dita que o legislador nem sempre exerce o seu papel 

adequadamente na disciplina das pessoas jurídicas e dos tipos societários. 

Porém, isso não pode ser fundamento para que a jurisprudência subverta os tipos 

legais, exigindo, pelo contrário, bastante parcimônia e sensatez. 

 Tais preocupações potencializam-se em se tratando de pessoas jurídicas 

com separação patrimonial perfeita, em relação às quais um dos principais 

conflitos de agência diz respeito aos credores, especialmente aos credores não 

contratuais ou sem poder de barganha. Com efeito, nesses casos, como já se 

adiantou, os efeitos da personalidade jurídica projetam-se sobre todos e, 

exatamente por isso, precisam estar sujeitos aos parâmetros legais que pelo 

menos tentam endereçar tal tipo de conflito.  

 Logo, excessivas flexibilizações das pessoas jurídicas ou de tipos 

societários personificados, por qualquer que seja a via – incluindo aí a 

jurisprudencial - podem levar a arranjos que reúnam todas as vantagens de cada 

um dos tipos que está sendo mesclado, sem congregarem os correspondentes 

deveres e responsabilidades. De certa forma, é o que já vem ocorrendo 

amplamente no Direito Societário, sendo um grande exemplo a aplicação de 

soluções típicas de sociedades de pessoas para sociedades por ações fechadas. 

 Para efeitos da aplicação da LRE, o trabalho de Livia muito bem apontou 

que as maiores controvérsias sobre o tema dizem respeito às sociedades simples. 

É interessante que a própria autora mostra que as preocupações de que o juiz não 

se restrinja a lei e esteja atento às necessidades coletivas não pode justificar o 

que chama de “julgamentos contrários às disposições legais”. Entretanto, afirma 

que “em muitos casos, o julgador deveria ter analisado, antes de negar a aplicação 

da LRE, a constituição ou não de elemento de empresa.” 
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 Nesse ponto, o trabalho de Livia não só enfrenta a importante e atual 

discussão sobre a ausência de sentido na distinção entre as sociedades 

empresárias e as simples, como mostra que a jurisprudência muitas vezes nem 

mesmo se socorre da solução legal necessária para os casos em que, nos termos 

da exceção do art. 966, parágrafo único, do Código Civil, não poderia haver outra 

interpretação senão em favor do caráter empresarial. 

 No caso específico das associações que realizam atividades econômicas, a 

questão é distinta, até porque a disciplina do Código Civil em relação a elas é 

extremamente sucinta, o que faz com que seja comum e necessária a aplicação 

analógica de regras das sociedades para tais pessoas jurídicas. Entretanto, a 

aplicação da falência e recuperação envolve um obstáculo adicional pois é a 

própria Lei 11.101/2005 que restringe tal possibilidade a empresários. 

 Aqui, tem-se uma dificuldade do ponto de partida que não foi ignorada por 

Lívia: não se trata de discutir se a solução prevista pela Lei 11.101/2005 é 

adequada ou não ou se deveria haver alguma alteração legislativa; a questão é 

saber se, diante do atual arcabouço legal, seria possível admitir que associações 

também se valham da recuperação e, nesse caso, em que circunstâncias e sob que 

requisitos. 

 Diante, portanto, de tantos desafios para o adequado tratamento do tema, 

o trabalho de sistematização da jurisprudência feito por Livia já valeria a leitura da 

tese por si só. Afinal, tratando-se de questão com esse grau de importância e 

controvérsia, foi extremamente prazeroso e produtivo aprender e revisitar vários 

dos fundamentos que são invocados pelos tribunais para possibilitar ou não que 

as associações se valham da recuperação e ter uma ideia macro do que vem 

acontecendo, na prática, no Brasil. 

 A análise jurisprudencial apresentada por Lívia também me mostrou um 

aspecto preocupante: o quanto muitos desses julgamentos são feitos a partir de 

uma visão excessivamente formalista ou literal da Lei 11.101/2005 ou mesmo das 

associações, sem a esperada abordagem funcional do assunto, única que pode 

realmente esclarecer se e em que medida soluções previstas para as sociedades 

podem ser aplicadas também para associações.  
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 Para essa análise funcional, é importante considerar que as diferenças 

entre as associações que realizam atividade econômica e as sociedades não se 

dão apenas no plano da distribuição de lucros, mas ocorrem também em outras 

frentes, notadamente na forma de financiamento, no acesso a benefícios fiscais e 

também na destinação do patrimônio na hipótese de dissolução.  

 Aliás, no que diz respeito a este último aspecto, ele é precisamente um dos 

fundamentos invocados para se sustentar não ser possível a transformação de 

associações em sociedades, uma vez que a destinação do patrimônio associativo 

tem compromissos maiores com as finalidades da associação. Não é sem razão 

que a solução do art. 61, do Código Civil, é destinar, em caso de liquidação, o 

patrimônio remanescente da associação para outra entidade de fins semelhantes, 

admitindo-se tão somente a dedução de quotas ou frações ideais ou a restituição 

aos associados do valor atualizado das contribuições. 

 Dessa maneira, falar em recuperação judicial de associações exige “dar um 

passo atrás” e refletir sobre a própria lógica e a função de associações com 

atividades econômicas, a razão de terem sido constituídas dessa maneira – ao 

invés de se optar pelas sociedades – e em que medida aplicar a solução que seria 

restrita, pelo menos pela literalidade da lei, apenas às sociedades seria compatível 

com o arranjo de direitos, riscos e responsabilidades previstos pelo legislador. 

 É por esses motivos que considero de pouca serventia trazer ao debate a 

discussão sobre a violação ao princípio da isonomia. Simplesmente dizer que 

associações podem exercer as mesmas atividades de sociedades não quer dizer 

que deixem de ter diferenças sensíveis que podem ser suficientes a afastar a 

aplicação de soluções típicas de agentes empresariais. 

 Ademais, há que se preocupar igualmente com o elemento concorrencial. 

Na atualidade, estamos presenciando uma participação cada vez mais ativa de 

associações na atividade econômica, gozando de diversas vantagens tributárias 

sobre sociedades, circunstância que tem repercussão direta na rivalidade pois, em 

vários casos, as sociedades que atuam nos mesmos mercados simplesmente não 

podem competir adequadamente sob tais condições. Daí por que há que se pensar 

nas razões que justificam as diferenças entre esses dois tipos de pessoa jurídica, 
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a fim de assegurar soluções que não sejam disfuncionais nem do ponto de vista 

micro nem do ponto de vista macro, ou seja, do mercado. 

 E nem se diga que, no caso específico dos benefícios tributários, esse seria 

um problema exclusivo do Direito Tributário ou, no máximo, do Direito 

Concorrencial. Sempre parti da premissa de que soluções societárias precisam ser 

vistas no contexto abrangente da regulação das atividades econômicas e sob a 

perspectiva de um diálogo constante com as outras áreas.  

 Aliás, o próprio trabalho de Livia destaca como a questão tributária é 

importante para justificar o entendimento daqueles que não consideram possível 

a extensão da recuperação às associações. Muitas das opiniões contrárias são 

fundadas na preocupação de que não seria lícito acumular os benefícios do regime 

empresarial ao mesmo tempo em que se pretende gozar das benesses tributárias 

e previdenciárias que não são permitidas para as empresas com fins lucrativos. 

 Tal linha de argumentação, embora me pareça importante, nunca foi 

desenvolvida com maior profundidade. Entretanto, trata-se de questão que precisa 

ser enfrentada com seriedade, a fim de se evitar a situação indesejável em que 

associações que realizam atividades econômicas reúnam cumulativamente os 

benefícios das associações e das sociedades empresárias mas não estejam 

sujeitas aos mesmos ônus e responsabilidades. 

 Entretanto, apesar de todas essas preocupações e observações, tudo leva 

a crer que as conclusões de Livia, especialmente no que diz respeito aos casos 

concretos analisados, não geram os riscos e as disfuncionalidades apresentadas. 

Pelo contrário, há bons argumentos no sentido de que a solução em favor da 

extensão da recuperação, além de ser mais compatível com a proteção dos 

credores e com a manutenção da empresa, não cria nenhuma disfuncionalidade 

significativa, de forma que eventuais distorções decorrentes da atuação das 

associações na esfera econômica deveriam ser resolvidas prioritariamente por 

outros mecanismos, como os tributários. 

 De toda sorte, é importante advertir, ao final, que, como todo bom tema, o 

tema da tese de Lívia é inacabado e em construção. Entretanto, isso não ofusca 

em nada o seu esforço de inteirar o leitor sobre o assunto e sobretudo de provocá-

lo sobre as premissas e critérios que devem orientar a solução dessa questão nos 



 
   Lívia Ximenes Damasceno | 215 

 

próximos tempos. Como disse desde o início, trata-se de trabalho de excelência, 

que merece ser lido em razão da sua indiscutível contribuição sobre o assunto. 

 Encerro por aqui registrando o meu agradecimento pelo convite para 

participar da banca de doutorado e também a grande admiração que tenho tanto 

pela autora Livia, como pela sua orientadora Uinie Caminha, mulheres 

excepcionais que fazem a diferença em todas as frentes em que atuam. 

 

Ana de Oliveira Frazão. 

 



 

 

 



 

 

Mariana Gonçalves Robertson Pinto488 

A CONSTRUÇÃO DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 A PARTIR DOS 

TRIBUNAIS: ANÁLISE DA JURISPRUDENCIA BRASILEIRA ENTRE 2005 E 2021 

Breves notas sobre a arguição 

 

Inicio estes breves comentários fazendo um alerta ao leitor: o tema ao qual 

a Professora Lívia Ximenes Damasceno dedicou-se por ocasião da elaboração de 

sua tese de doutorado, muito bem defendida em maio do corrente ano na 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR), tem o potencial de provocar – ou 

simplesmente de despertar – uma série de desassossegos. 

A despeito de ter contado com o título de “A construção do âmbito de 

aplicação da Lei nº. 11.101/05 a partir dos Tribunais: Análise da jurisprudência 

brasileira entre 2005 e 2021”, tais desassossegos não ficam restritos à 

contemporânea e relevante discussão acerca dos limites de aplicação da nossa 

Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Em verdade, transitam, com fluidez, 

entre os campos do Direito Societário e do Direito da Insolvência, conectando-os, 

enlaçando-os. 

Ao longo do caminho que percorre até concluir pela conveniência de se 

alterar tanto o Código Civil,489 modificando-se o conceito de empresário, quanto a 

                                                     
488 Advogada. Sócia do Escritório Campinho Advogados. Mestre em Economia Empresarial pela 
Universidade Candido Mendes. Doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), na linha de pesquisa denominada Empresa e Atividades Econômicas. 
489  Antes do advento do Código Civil de 2002, dividiam-se as sociedades em comerciais ou 
mercantis e civis, sendo certo que estas últimas podiam ou não ter fins econômicos. Com a 
chegada do aludido diploma codificado, o papel até então desempenhado pelas sociedades civis 
sem fins econômicos passou a ser exclusivamente exercido pelas associações, espécie distinta de 
pessoa jurídica de direito privado. No regime jurídico anterior, era assente que o enquadramento 
das sociedades comerciais se fazia pela forma (sendo comerciais as sociedades anônimas e as 
sociedades em comandita por ações) e pelo objeto, já que a lei estabelecia a chamada matéria de 
comércio. O núcleo inicial dos atos de comércio foi fixado no Regulamento nº. 737/1850, o qual, 
posteriormente, foi complementado por leis esparsas. Ademais, como o Direito é dinâmico, a 
própria vis attractiva do Direito Comercial se encarregou de abraçar, por exemplo, o leasing e a 
franquia, sob a máxima de que o negócio jurídico atípico deveria ser regido pelo típico mais 
próximo. Essa mesma vis attractiva também era invocada para definir como comerciais os atos 
bifrontes, que eram protagonizados por um comerciante, no exercício direto de sua atividade 
profissional, e por um não comerciante. Ainda assim, havia situações que geravam certa 
insegurança jurídica. Nesse passo, em 1973, Oscar Barreto Filho, invocando o escólio de Brasilio 
Machado, atestava que “a noção de ato de comércio constitui um problema insolúvel para a 
doutrina, um martírio para o legislador, um enigma para a jurisprudência” (A dignidade do direito 
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Lei nº. 11.101/2005, para que os institutos por ela regulados passem a ser 

aplicados a todos os agentes econômicos, a autora nos instiga a voltar a refletir 

sobre a incorporação da teoria da empresa em nosso ordenamento jurídico e, em 

última análise, a conveniência e oportunidade de ainda contarmos, nos dias de 

hoje, com a classificação das sociedades nas espécies simples e empresária490. 

Desde o advento do nosso Código Civil de 2002 – inspirado no Codice Civile 

italiano de 1942 – quanto à espécie, as sociedades dividem-se em simples e 

empresária. O enquadramento de uma sociedade como simples ou empresária é 

feito diante do disposto nos artigos 982 e 966 do Código Civil491. À luz desses dois 

preceitos, há quem sustente que essa classificação se dê, além da forma da 

sociedade, em função de seu objeto social492, do modo pelo qual explora a sua 

atividade 493  e, ainda, “da dinâmica de sua atividade (atividade econômica 

organizada – sociedade empresária; atividade econômica não organizada – 

sociedade simples)”494. 

A par desse específico feixe de dissenso, o denominado elemento de 

empresa, mencionado no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, por si só, 

                                                     
mercantil. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, v. 68, nº. 2, 1973. 
p. 423. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66682. Acesso realizado 
em 02.08.2021). 
490 Ao cuidar de relevantes transformações verificadas no Direito Comercial ao longo das últimas 
décadas, Paula Forgioni assim consigna: “O direito transforma-se a cada dia, pouco importando se 
seus observadores dão-se conta ou não. Direito e fatos são indissociáveis; a mudança de um 
implica a transformação do outro. O direito, nunca será demais lembrar, é um nível do todo social 
e, como tal, impacta e é impactado pela dimensão que regula. [...] Muitos autores ignoram o novo 
contexto, como se vivêssemos nos anos 70 ou mesmo no segundo pós-guerra. ‘Descoberta’ a 
empresa, estancou-se a teoria geral. Seguimos atribuindo à sua disciplina jurídica ares de 
novidade, enquanto calamos diante das mudanças socioeconômicas que se seguiram a 1942” (A 
evolução do direito comercial brasileiro: Da mercancia ao mercado. 4ª ed. São Paulo: Thomson 
Reuters, 2019. p. 76). 
491 Artigo 982 do Código Civil: “Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a 
sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 
967); e, simples, as demais. Parágrafo Único. Independentemente de seu objeto, considera-se 
empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa”. 
Artigo 966 do Código Civil: “Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo 
Único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, 
literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício 
da profissão constituir elemento de empresa”. 
492 Sérgio Campinho. Curso de direito comercial: Direito de empresa. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2020. p. 50-51. 
493 Jorge Lobo. Sociedades limitadas. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. 1, p. 20. 
494 José Edwaldo Tavares Borba. Direito societário. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 11. 
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já é capaz de irradiar insegurança jurídica. Em que consiste precisamente essa 

figura que, uma vez presente, tem o condão de retirar a prestação de serviços 

intelectuais do campo da atividade não empresária, deslocando-a para o terreno 

da atividade empresária? Em que momento passa a existir? Essas são algumas 

das questões que, de tempos em tempos, insistem em voltar à tona, seja em 

função de simples inquietação acadêmica, seja em decorrência de situações 

concretas com as quais nos deparamos no dia a dia da advocacia societária. 

Atualmente, a distinção entre as sociedades empresárias e simples 

repercute, essencialmente, em três pontos: (i) registro; (ii) insolvência; e (iii) 

escrituração. Os atos constitutivos das sociedades empresárias devem ser 

arquivados na Junta Comercial e os das sociedades simples, no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, conforme dispõe o artigo 1.150 do Código Civil. As sociedades 

empresárias submetem-se à falência e podem requerer recuperação judicial e 

homologação de plano de recuperação extrajudicial, nos moldes do artigo 1º da 

Lei nº. 11.101/2005, ao passo que as sociedades simples sujeitam-se ao 

procedimento comum aos devedores em geral, cujas regras de direito material 

estão contempladas no Código Civil e as regras de direito processual encontram-

se no Código de Processo Civil de 1973, à luz do estabelecido no artigo 1.052 do 

Código de Processo Civil de 2015. Ademais, nos termos do caput do artigo 1.179 

do Código Civil, as sociedades empresárias estão obrigadas “a seguir um sistema 

de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus 

livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar 

anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico”. 

No campo da insolvência, o enquadramento equivocado de uma 

determinada sociedade como simples ou empresária pode trazer consequências 

práticas verdadeiramente nefastas para seus sócios. A título exemplificativo, tem-

se que uma sociedade registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas – e, 

portanto, formalmente simples –, que nitidamente exerça atividade própria de 

empresário, pode ser considerada irregular, porquanto, a despeito de 

materialmente empresária, não está registrada na Junta Comercial. Desse modo, 

por força do preconizado no artigo 990 do Código Civil, todos os seus sócios 
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responderiam solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais495. E mais: in 

casu, a sua falência acarretaria a falência de seus sócios, à luz do disposto no 

artigo 81 da Lei nº. 11.101/2005496. 

O regime societário atual deixa, e muito, a desejar em termos de segurança 

e previsibilidade jurídicas. A falta de um critério adequado a ensejar o 

enquadramento de sociedades como simples ou empresárias e a própria 

existência desse dualismo fomentam de há muito a crítica por parte da doutrina497. 

Por mais que, ao constituírem uma sociedade, seus sócios ajam na mais completa 

boa-fé e não pretendam, de modo algum, mascarar o exercício de atividade própria 

de empresário ou de não empresário, podem, em dado momento da vida social, se 

ver diante de situações graves, imprevisíveis e cujos riscos não calcularam.  

No que tange, portanto, ao dualismo relacionado às espécies societárias, 

afigura-se conveniente e oportuno reduzir o campo da insegurança e da 

imprevisibilidade  jurídicas,  que  prejudicam  o  funcionamento  do  sistema  e,  em 

                                                     
495  O artigo 990 do Código Civil ainda estabelece que resta excluído do benefício de ordem, 
contemplado no artigo 1.024 do mesmo diploma, aquele que contratou pela sociedade. 
496 Artigo 81 da Lei nº. 11.101/2005: “Art. 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com 
sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos 
mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados 
para apresentar contestação, se assim o desejarem. §1º. O disposto no caput deste artigo aplica-
se ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade, há 
menos de 2 (dois) anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do 
contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência. §2º. As 
sociedades falidas serão representadas na falência por seus administradores ou liquidantes, os 
quais terão os mesmos direitos e, sob as mesmas penas, ficarão sujeitos às obrigações que cabem 
ao falido”. 
497 Como registra Sérgio Campinho, “no regime atual, é factível que o Tribunal venha a enquadrar 
uma sociedade como empresária, decretando sua falência, com as citadas consequências para 
seus integrantes, apesar de eles, em total boa-fé, sem intencionarem travestir qualquer situação, 
terem contratado uma sociedade que, nas suas convicções, fosse simples e, assim, devidamente 
registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E isso é possível em face do grau de insegurança 
jurídica que se tem experimentado com essa bipartição das sociedades em empresárias e simples” 
(Sociedades simples e empresárias: Necessidade de uma revisão de conceitos. In: COELHO, Fábio 
Ulhoa; LIMA, Tiago Asfor Rocha; NUNES, Marcelo Guedes (Coord.). Reflexões sobre o projeto de 
Código Comercial. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 433). Uinie Caminha também já se propôs a “discutir 
a adequação ou necessidade de se criar uma dicotomia entre as atividades econômicas”, 
concluindo “que deve haver uma prevalência da realidade sobre a forma no caso da caracterização 
da empresa, permitindo-se, como se fez com a empresa do agronegócio, que qualquer tipo de 
atividade que se enquadre no conceito de empresa possa usufruir de seu regime próprio, sem 
exceções” (O direito da organização empresarial no Projeto de Código Comercial: Críticas e 
avanços. In: COELHO, Fábio Ulhoa; LIMA, Tiago Asfor Rocha; NUNES, Marcelo Guedes (Coord.). 
Reflexões sobre o projeto de Código Comercial. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 443-444). 
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última análise, culminam por abalar o próprio mercado498.  

Mas isso não é tudo. Ao longo de seu fundamentado trabalho, a autora traça 

um paralelo entre os sistemas de insolvência empresarial e civil, cotejando a 

falência com a insolvência civil e a recuperação judicial com a concordata civil, e 

culmina por concluir que o ideal seria modificar a Lei nº. 11.101/2005, ampliando 

o seu âmbito de aplicação. O ponto é relevante, contemporâneo e nada tem de 

singelo.  

Por um lado, dúvidas não há em relação ao fato de que a Lei nº. 

11.101/2005, seguindo a tradição do Direito brasileiro, adotou o sistema restritivo, 

em consonância com o que dispunham o Decreto-Lei nº. 7.661/1945 e o Código 

Comercial de 1850. Nesse passo, o artigo 1º do diploma legal de 2005 estabelece 

expressamente que “esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação 

extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante 

referidos simplesmente como devedor”.  

Por outro lado, é igualmente inconteste que o regime da insolvência civil é 

claramente deficiente quando se volta na direção de todos aqueles agentes que, 

embora não ostentem a condição de empresário (isto é, não sejam empresários 

individuais ou sociedades empresárias) exploram atividade econômica e, ao fazê-

lo, geram empregos e tributos, transacionam, desenvolvem novas tecnologias, 

estimulam a concorrência beneficiando consumidores e o mercado como um todo 

e contribuem para a redução das desigualdades regionais e sociais.  

Centremos as nossas atenções na figura da concordata civil, disciplinada 

pelo artigo 783 do Código de Processo Civil de 1973499, mantido em vigor em 

função do disposto no artigo 1.052 do Código de Processo Civil de 2015. A figura 

em comento (i) depende da concordância de todos os credores do devedor, 

                                                     
498 Em sua obra dedicada aos contratos empresariais, Paula Forgioni, com precisão, assim observa: 
“Quanto maior o grau de segurança e de previsibilidade jurídicas proporcionadas pelo sistema, 
mais azeitado o fluxo de relações econômicas. A relação entre segurança, previsibilidade e 
funcionamento do sistema, explicada por Weber e base do pensamento de juristas modernos, é 
razão determinante da própria gênese do direito comercial e um dos principais vetores do 
funcionamento dos contratos empresariais” (Contratos empresariais: Teoria geral e aplicação. 4ª 
ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019. p. 119). 
499 Artigo 783 do Código de Processo Civil de 1973: “Art. 783. O devedor insolvente poderá, depois 
da aprovação do quadro a que se refere o art. 769, acordar com os seus credores, propondo-lhes a 
forma de pagamento. Ouvidos os credores, se não houver oposição, o juiz aprovará a proposta por 
sentença”. 
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exigindo o quórum da unanimidade para ir adiante; (ii) não é um procedimento 

preventivo da crise, somente podendo ser obtido em estágio avançado, após a 

aprovação do quadro geral de credores; (iii) possui escopo estritamente financeiro 

e não econômico, não contando, pois, com aquele vasto e exemplificativo cardápio 

de meios de recuperação contemplado no artigo 50 da Lei nº. 11.101/2005; (iv) 

não conta com regra que cuide da ausência de sucessão para os adquirentes de 

ativos; e (v) é desprovida de valiosas medidas protetivas, dentre as quais se 

incluem a suspensão de execuções e a manutenção de bens essenciais ao 

desempenho da atividade.  

À luz desse objetivo cenário, pode-se considerar que a concordata civil 

efetivamente se presta a amparar e propor solução para a crise econômico-

financeira experimentada por aqueles sujeitos que, a despeito de não ostentarem 

a condição de empresário, são autênticos agentes econômicos? A nosso ver, não. 

O instituto em questão pode, sim, cumprir o seu papel quando aplicado a 

devedores consumidores, profissionais autônomos e a certas associações sem 

fins econômicos (como, por exemplo, a associação de moradores de uma certa rua 

ou a associação de pais e filhos de um determinado colégio). Contudo, é 

manifestamente impróprio e inadequado, por carência e deficiência de meios, para 

ensejar a preservação da atividade econômica efetivamente explorada por 

algumas sociedades simples, associações com fins econômicos, integrantes do 

terceiro setor, componentes dos denominados serviços sociais autônomos etc. 

Cabe anotar que, em suas origens, o sistema restritivo vinculava-se à figura 

dos comerciantes, justamente com amparo na ideia de que a atividade econômica 

era por eles desenvolvida. Porém, o advento da teoria da empresa e a consequente 

modificação do eixo de análise da figura do comerciante para a do empresário, 

comprometeram o sistema restritivo, na medida em que, nos dias de hoje, a 

atividade econômica não é exercida tão somente por quem ostenta a condição de 

empresário.  

Impõe-se, pois, a correção desse desajuste. O mais adequado, sem sombra 

de dúvidas, é que isso ocorra através de modificação da Lei nº. 11.101/2005. A 

nosso ver, bastaria alterar o teor de seu artigo 1º, passando-se a prever que ela se 

aplica a todos aqueles que exercem atividade econômica. Tal aprimoramento, 
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demandado pela doutrina, poderia ter sido implementado pela Lei reformadora nº. 

14.112/2020. Perdeu-se uma boa oportunidade. De todo modo, remanesce a 

questão: o que fazer até o advento desse necessário ajuste legal? Verificada a crise 

econômico-financeira padecida por aquele que, apesar de não se enquadrar como 

empresário, nitidamente exerce atividade econômica, haveria possibilidade de 

conceder-lhe a oportunidade de tomar o remédio da recuperação judicial? 

Pensamos que sim. E o caminho jurídico para viabilizar esse passo parece ter sido 

identificado por Sérgio Campinho, que, após vislumbrar “uma verdadeira lacuna no 

ordenamento jurídico positivado”, defende restar fazer uso da analogia para supri-

la, nos precisos termos do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro500. 

Pois bem. Essas considerações tiveram o propósito de destacar a 

conveniência, a oportunidade e a atualidade do tema objeto do estudo elaborado 

pela Professora Lívia Ximenes Damasceno que, como quem tem o dom de antever 

                                                     
500 Em parecer dedicado ao tema, Sérgio Campinho valeu-se das seguintes palavras: “Em relação 
a esses devedores, tem-se revelada, portanto, uma verdadeira lacuna no ordenamento jurídico 
positivado, que não acompanhou a evolução e a realidade dos fatos econômicos e sociais, os quais 
constituem, como curial, o fundo e a razão de ser de toda a evolução jurídica. A conclusão é 
inexorável para aqueles devedores não emoldurados como empresários, mas que se caracterizam 
conjuntamente com eles – os empresários –, como agentes econômicos, pois também exercem 
atividade econômica que tem por fim imediato a criação ou circulação de riquezas. A 
economicidade dessas atividades não classificadas formalmente como empresárias resulta 
justamente de sua finalidade de produzir riquezas, ainda que inexista, em algumas delas, escopo 
lucrativo, isto é, ainda que não se tenha por fim mediato a partilha dos resultados entre os seus 
integrantes, como ocorre nas hipóteses das associações com fins econômicos. [...] O processo 
analógico é integrativo. Não cria direito novo, mas descobre o já existente; integra a norma 
estabelecida, o princípio fundamental, próprio ou comum ao caso previsto pelo legislador ao outro, 
patenteado pela vida social. Como bem explicitado por Ferrara, ‘o Direito não é só o conteúdo 
imediato das disposições expressas; mas também o conteúdo virtual de normas não expressas, 
porém ínsitas no sistema’. Ao se recorrer à analogia, portanto, estar-se-á aplicando preceitos e 
princípios latentes, pujantes no sistema em vigor, para preencher vazios ou lacunas originárias ou 
derivadas, estas como resultado da dinâmica e evolução de fatos econômicos e sociais que a lei 
em vigor não foi capaz de tempestivamente acompanhar e, assim, atualizar-se. Com essa 
ferramenta, assegura-se a justiça visada pelo ordenamento jurídico, garantindo-se verdadeira 
isonomia de tratamento a hipóteses que se assemelham na essência e nos efeitos, fazendo-se uso 
da mesma razão de decidir. Penso que a hipótese tratada – associação com fins econômicos – é 
mesmo objeto de uma lacuna do direito positivado e a solução analógica se afigura como a receita 
mais adequada para a superação da crise econômico-financeira enfrentada. A analogia melhor se 
enquadra na aplicação do Direito do que na sua hermenêutica, pois destina-se a suprir lacuna dos 
textos e não a descobrir e revelar o sentido e alcance da regra positivada” (Recuperação judicial. 
Associação com finalidade econômica. In: Estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Processo, 2021. p. 
132-133 e 136-137). Igualmente valiosa se apresenta a lição de Manoel Justino Bezerra Filho, a 
qual pode ser conferida em seu Recuperação judicial do não empresário. Revista Semestral de 
Direito Empresarial (RSDE). Rio de Janeiro: Processo, nº. 23, jul./dez. de 2018. p. 39-68.  
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o futuro, marcou um encontro com o tempo, e o trouxe à público justamente 

quando o projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº. 1.040/2021, 

aprovado no Congresso Nacional, a um só tempo, põe fim às sociedades da 

espécie simples e permite que as mesmas requeiram recuperação judicial e 

falência após 5 (cinco) anos contados a partir da data da entrada em vigor da lei 

em que eventualmente a citada medida provisória venha a se converter. No 

momento em que concluímos a redação destas breves notas, o referido projeto de 

lei de conversão da Medida Provisória nº. 1.040/2021 aguarda sanção 

presidencial. De toda sorte, sobrevindo tal sanção, soluciona-se tão somente a 

questão para as (até então) sociedades simples, remanescendo a discussão no 

que tange a todos os demais agentes que explorem atividades dotadas de 

economicidade.  

Por suas incontestes contemporaneidade e relevância prática, o trabalho 

merece distinção, sendo certo que interessará e cativará tanto a estudantes, como 

a estudiosos do Direito Comercial. 

Mariana Gonçalves R. Pinto.



 

 

João Luís Nogueira Matias501 

A CONSTRUÇÃO DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 A PARTIR DOS 

TRIBUNAIS: ANÁLISE DA JURISPRUDENCIA BRASILEIRA ENTRE 2005 E 2021 

 

Breves notas sobre a arguição 

 

O comentário será centrado em ponto essencial da tese, a definição de 

elemento de empresa que a doutoranda defende em sua tese. Na tese é defendido 

o argumento de que o desenvolvimento de atividade que se revestisse de elemento 

de empresa ensejaria à aplicação da exceção estipulada na parte final do 

parágrafo único, do artigo 966, do Código Civil.   

A crítica se situa no contexto da legislação em vigor no momento da 

defesa, observação importante em razão das recentes modificações no Código 

Civil no livro referente às empresas.   

A abordagem remete à evolução do direito comercial. 

De início, deve ser destacado que, do ponto de vista acadêmico, é possível 

a divisão do direito comercial em fases. O critério central de classificação é a 

ampliação do alcance das normas do direito comercial. A evolução do direito 

comercial demonstra que ele se transforma de um direito de classe, aplicado 

exclusivamente aos comerciantes, a regramento geral do exercício das atividades 

econômicas. 

De uma forma geral, os autores apontam três fases do direito comercial.  

Pode-se definir o direito comercial, em sua primeira fase, como o conjunto 

de princípios e normas que regem a atividade dos comerciantes. Destaca-se o 

caráter subjetivo do direito comercial nesta  fase,  em  razão  da  definição  do  seu 

                                                     
501 Doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo - USP (2009). Doutor em Direito 
público pela Universidade Federal de Pernambuco (2003). Mestre em Direito e desenvolvimento 
pela Universidade Federal do Ceará (1999). MBA em gestão de empresas FGV/MARPE (2005). 
Professor Titular da Universidade Federal do Ceará e do Centro Universitário 7 de Setembro - UNI7. 
Ministra as disciplinas "Direito da empresa I" (direito societário), "Ordem jurídica e economia na 
perspectiva dos direitos fundamentais" e "Meio ambiente, sustentabilidade e direitos 
fundamentais", respectivamente, na graduação e no Programa de Pós-graduação (Curso de 
Mestrado e Doutorado). Ex-coordenador do Programa de Pós-graduação em Direito da UFC.  
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âmbito de aplicação a partir da caracterização do comerciante. 

Configurava-se como um regime jurídico mais ágil e bem menos 

burocrático do que o decorrente do direito comum então em vigor, em que se 

destacavam novos institutos jurídicos, criados ou aperfeiçoados pelos 

comerciantes, tais como os títulos de crédito e a falência. 

A sua concepção é de caráter consuetudinário, tendo as normas sido 

forjadas no seio das corporações dos comerciantes, como as condições políticas, 

econômicas e sociais do medievo ensejaram.   

A aplicação restrita do direito comercial, como já destacado, aplicado 

inicialmente de forma exclusiva ao comerciante, limitava a utilização dos novos e 

úteis institutos. Era fato que havia bastante interesse de pessoas que 

desenvolviam atividades econômicas diferenciadas do comércio em utilizar os 

novos instrumentos na realização de negócios. A efetiva utilização dos mesmos 

por não comerciantes acarretou a superação da primeira fase do direito comercial. 

Na segunda fase, o direito comercial pode ser conceituado como o 

conjunto de princípios e normas que regulam a atividade dos comerciantes e os 

atos de comércio. Tal formulação jurídica possibilita a explicação teórica da 

extensão do âmbito de aplicação do direito comercial, que passou a ser aplicado 

ao comerciante e aos que praticassem atos de comércio, independentemente de 

sua condição subjetiva.  

Com a ampliação da complexidade da economia e sofisticação do 

ambiente de negócios, após a revolução industrial, o direito comercial não podia 

mais se restringir à regulação das atividades mercantis. Os operadores 

econômicos, de uma forma geral, almejavam a utilização na regência de suas 

atividades das normas que compunham o direito comercial, menos burocráticas e 

mais sintonizadas com a dinâmica dos novos tempos.  

A fórmula jurídica adotada para a ampliação do alcance das normas de 

direito comercial foi a adoção da noção de atos de comércio. 

 São considerados atos de comércio por natureza os praticados pelo 

comerciante ao realizar a sua atividade. Tais atos, por evidência, eram o objeto do 

direito comercial em sua primeira fase. Os atos de comércio por definição legal 

são os que têm a natureza de comercial definida pelo legislador. A ampliação do 
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alcance das normas se deu por meio dessa espécie de atos de comércio. Pode-se 

ainda destacar uma terceira espécie de atos de comércio, os atos de comércio por 

aderência ou extensão, considerados comerciais pela vinculação a um ato 

praticado pelo comerciante ao desenvolver a sua atividade comercial.     

O direito comercial estabelecido nas codificações do Século XIX era 

expressão desta fase. Assim era disposto no Código de Comércio de Napoleão, o 

qual influenciou inúmeras outras codificações. No Brasil, em 1850 foram editados 

o Código Comercial e o Regulamento 737.  

O Regulamento 737, de 25 de novembro de 1850, dispunha em seus 743 

artigos sobre a “ordem do juízo no processo comercial”, definindo os atos de 

comércio nos artigos 19 e 20.  

  

Artigo 19. Considera-se mercancia: 

§ 1º. A compra e venda ou torça de efeitos móveis ou semoventes, para os 

vender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para 

alugar o seu uso; 

§2º. As operações de câmbio, de banco e corretagem; 

 § 3º. As empresas de fábricas, de comissões, de depósito, de expedição, 

consignação e transporte de mercadorias, de espetáculos públicos; 

§ 4º. Os seguros, fretamentos, riscos e quaisquer contratos relativos ao 

comércio marítimo; 

§ 5º. A armação e expedição de navios. 

Artigo 20. Serão tambem julgados em conformidade das disposições do 

Codigo, e pela mesma fórma de processo, ainda que não intervenha pessoa 

commerciante: 

§ 1º As questões entre particulares sobre titulos de divida publica e outros 

quaesquer papeis de credito do Governo (art. 19 § 1º Tit. unico Codigo). 

§ 2.° As questões de companhias e sociedades, qualquer que seja à sua 

natureza e objecto (art. 19 § 2º Tit. unico Codigo). 

§ 3." As questões que derivarem de contratos de locação comprehendidos na 

disposição do Tit. X Parte I do Codigo, com excepção sómente das que forem 

relativas á locação de predios rusticos e urbanos (art. 19 § 3° Tit. unico 

Codigo). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#titulounicoart19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#titulounicoart19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#parteititulox
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#titulounicoart19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#titulounicoart19
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§ 4º As questões relativas a letras de cambio, e de terra, seguros, risco, e 

fretamentos.  

 

A caracterização do comerciante era importante sob vários aspectos, 

inclusive para fins de definição da competência dos Tribunais do Comércio. A 

competência era definida pelo objeto da ação e pela característica como 

comerciante de, pelo menos, uma das partes, requisitos cumulativos, na forma do 

que era previsto nos artigos 10 e 11, com a exceção das hipóteses narradas no 

artigo 20.  

A segunda fase do direito comercial importou em considerável ampliação 

de seu alcance, passando as suas normas a serem aplicadas aos comerciantes e 

aos praticantes dos atos de comércio, independentemente de sua qualidade 

pessoal. 

Apesar dos esforços doutrinários, era impossível indicar o que ensejava a 

caracterização de um ato como comercial, uma vez que os atos de comércio eram 

assim definidos pela mera vontade do legislador.   

A partir da segunda década do Século XX, novos valores passaram a 

repercutir no direito, como reação aos excessos decorrentes do ideário liberal. As 

ideias de solidariedade social, depois de maturadas no plano religioso e político, 

assim como de igualdade material, influenciavam os novos regramentos jurídicos, 

suprimindo privilégios e exigindo o tratamento igualitário daqueles que se 

encontrassem em idênticas situações. 

Tais ideias haviam de repercutir no âmbito do direito comercial, como de 

fato repercutiram. Embora não mais existissem as abissais diferenças entre o 

direito comercial e o direito civil (a diferença central que se mantinha era a 

restrição da falência ao comerciante), em pleno Século XX não havia como 

sustentar que um regime jurídico qualificado, criado pelo e para o comerciante, em 

razão de condições históricas específicas, não fossem estendido àqueles que 

assumissem os mesmos riscos e dificuldades inerentes às atividades 

econômicas.                   

No Código Civil Italiano de 1942, o regime originalmente aplicado ao 

comerciante passou a ser aplicado à empresa. Inicia-se nova era no direito 
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comercial, que passa a ser definido como o conjunto de princípios e normas que 

regulam a atividade da empresa. No direito nacional, com o advento do Código Civil 

de 2002, passou-se a ter no empresário (perfil subjetivo de empresa), cuja 

definição consta do artigo 966, do Código Civil, o núcleo central do exercício da 

atividade econômica e marco da aplicação do direito comercial. 

Trata-se de nova ampliação do alcance do direito comercial. Alguns autores 

passaram a denominar o tradicional “direito comercial” como “direito da empresa”, 

a partir da definição dos novos parâmetros normativos. 

O regime jurídico aplicado um dia ao comerciante, como exceção, passa a 

ser aplicado a todos os que se enquadrem na noção de empresário. Sepultando 

qualquer dúvida sobre o tema, o Código Civil de 2002, em seu artigo 2037, nas 

disposições finais, dispõe que salvo previsão em contrário, aplicam-se aos 

empresários e sociedades empresárias as disposições de lei não revogadas pelo 

Código referentes a comerciantes ou a sociedades comerciais, bem como a 

atividades mercantis. 

Nesta fase opera-se considerável ampliação do regime jurídico outrora 

aplicado apenas ao comerciante, que passa a ser estendido a todos os que se 

enquadrem como empresários.    

Atualmente questiona-se se há justificativa para a dualidade de regimes 

jurídicos aplicados aos que desenvolvem atividades econômicas. É que, a despeito 

da expressiva ampliação do âmbito de aplicação das normas do direito comercial, 

diversos operadores econômicos ainda são vinculados ao regime jurídico não 

comercial.  

É verdade que o regime não comercial já não padece dos vícios de outrora, 

tendo eliminado muitas de suas formalizadas e burocracia, contudo, no direito 

brasileiro e em diversos países vinculados ao regime francês de falências, aos não 

empresários não se permite o acesso à falência e recuperação de empresas, 

distinção nuclear entre os dois regimes.  

Há, em doutrina, quem defenda que já é chegada a hora da unificação dos 

regimes jurídicos para o exercício da atividade econômica sob as normas do 

direito comercial, produzindo, assim, a extensão das normas aplicadas aos 

empresários a todos os operadores econômicos.     
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O regime jurídico da pequena empresa é aplicado às sociedades simples, na 

forma do que é previsto na Lei Complementar nº 123/2006, o que poderia significar 

uma evidência de uma possível quarta fase, em que o direito comercial seria 

aplicado a todos os operadores econômicos de pequeno porte. Entretanto, a 

recuperação judicial especial, aplicada apenas às pequenas empresas, não pode 

ser usufruída pela sociedade simples vinculada ao regime da pequena empresa, 

na forma dos artigos 70 c/c o artigo 1º, da Lei nº 11.101/05, a demonstrar a 

persistência da distinção de regimes aplicados.   

Sob outra perspectiva, FORGIONI aponta que, atualmente, vive-se um novo 

período de evolução do direito comercial, “em que se supera a visão estática de 

empresa para encará-la também em sua dinâmica. De um direito medieval de 

classe, ligado à pessoa do mercador, passamos ao critério objetivo e liberal dos 

atos de comércio e, finalmente, à atividade da empresa. Urge estudá-la a partir do 

pressuposto de que sua atividade somente encontra função econômica, razão de 

ser, no mercado”.502 Acresce a autora que ato, atividade, e mercado constituem a 

linha da evolução do direito comercial.503  

Observe-se que, realmente, o exercício da atividade econômica molda e é 

moldado pelo mercado, considerado como instituição, como conjunto de 

princípios e normas jurídicas que o disciplinam. É no âmbito do mercado que são 

fixados os parâmetros para o exercício da atividade empresarial, que toma novos 

contornos.  

Contudo, deve-se atentar que não se pode falar em uma quarta fase do 

direito comercial, em razão de que tais contornos não implicam em ampliação do 

alcance do direito comercial.      

É neste contexto, em que se postula a superação da noção de empresa 

como existo central do direito comercial, que a discussão sobre elemento de 

empresa  ganha   destaque.   A   análise   pressupõe  a  compreensão  do  perfil  de 

empresa assimilado pelo Código Civil e a conceituação que dele decorre.  

Entre os diversos perfis possíveis de empresa,  o  legislador  elegeu  o  perfil 

                                                     
502 FORGIONI Paula. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, página 100.  
503 Ob. citada. 
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funcional como o perfil a ser utilizado no Código Civil de 2002. Ao referenciar a 

palavra empresa, o legislador o fez no sentido funcional. Assim consta da 

denominação do Livro II, do Código, denominado “Do direito de empresa”, leia-se: 

da regulação do exercício de atividade econômica organizada, em caráter 

profissional.  

  No parágrafo único do artigo 966, na parte final, destaca-se que o exercício 

de atividade intelectual afasta a caracterização da condição de empresário, salvo 

se a atividade excludente se caracterizar como elemento de empresa, ou seja, 

elemento utilizado para o exercício da atividade empresarial.  

No mesmo sentido, de atividade econômica organizada para a produção, 

circulação de bens ou para a prestação de serviços, exercida em caráter 

profissional, o termo empresa é utilizado no artigo 968, inciso IV, no artigo 974 e 

1142, todos do Código Civil.504     

Já no artigo 980-A, incluído no Código Civil em 2011, por meio da Lei nº 

12.441, que institui a EIRELI (Empresa individual da responsabilidade limitada) no 

direito nacional, a palavra empresa é utilizada no sentido de sujeito de direito, 

como formato jurídico para a expressão da empresa, em perfil diferente dos usos 

anteriores. 505 

O Código Civil de 2002 que, em nenhum de seus dispositivos refere-se ao 

comerciante, define o empresário nos moldes previstos no artigo 966, do Código 

Civil:  

                                                     
504 Art. 968. A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha: 
I - o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens; 
II - a firma, com a respectiva assinatura autógrafa que poderá ser substituída pela assinatura 
autenticada com certificação digital ou meio equivalente que comprove a sua autenticidade, 
ressalvado o disposto no inciso I do § 1o do art. 4o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 
de 2006;          
III - o capital; 
IV - o objeto e a sede da empresa. 
Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a 
empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. 
Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da 
empresa, por empresário, ou por sociedade empresária. 
505 Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única 
pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 
(cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art4%C2%A71i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art4%C2%A71i
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Artigo 966 - Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou 

de serviços. 

Parágrafo único - Não se considera empresário quem exerce profissão 

intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso 

de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 

elemento da empresa. 

 

O texto legal é o elemento de partida para a melhor compreensão do 

conceito e superação das dúvidas que cercam a noção de empresa, em seu sentido 

subjetivo, no direito nacional. 

Aqueles que exerçam atividade econômica organizada para a produção ou 

a circulação de bens ou serviços são considerados empresários, estando 

obrigados a realizar inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis de sua 

sede, na forma do artigo 967 do Código Civil de 2002.506  

A atividade empresarial pode ser exercida de forma isolada ou coletiva. Na 

primeira hipótese, em que o organizador da empresa atua de forma solitária, são 

opção os formatos jurídicos do empresário individual, da empresa individual de 

responsabilidade limitada – EIRELI e da sociedade limitada individual. Na segunda 

situação, as sociedades empresárias são os formatos jurídicos disponíveis. As 

sociedades empresárias são aquelas cujo objeto é um dos núcleos de atividade 

econômica definidos no artigo 966, do Código Civil. 

Independente do formato jurídico eleito, a caracterização do empresário 

depende da organização econômica para o exercício da atividade de produção, 

comercialização de bens ou prestação de serviços. A organização pressupõe 

planejamento e estrutura para o exercício da atividade, que deverá ser adequada 

ao núcleo de atividade eleito e às peculiaridades da empresa em si.507 A condição 

de empresa não é afastada na organização que não disponha de empregados 

como, por exemplo, na empresa que atua por meio de estabelecimentos virtuais, 

                                                     
506 Como exceção, estão dispensados do registro no Registro Público de Empresas Mercantis o 
produtor rural, quando opte pelo regime não comercial e a sociedade em conta de participação, 
cujo registro é facultativo, embora seja sempre sociedade empresária. 
507 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito da Empresa – comentários aos artigos 966 a 1.195, 
do Código Civil. 9ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019.    
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disponíveis na rede mundial de computadores, que não dispõe de estoque físico e, 

a cada celebração de negócios, aciona o fornecedor para que promova a entrega 

aos clientes de forma direta. No exemplo, os empregados podem ser 

desnecessários, o que não afeta a quebra da pessoalidade e caracterização da 

empresa.  

Impõe-se que capital e trabalho sejam dispostos de forma a permitir o 

exercício da atividade empresarial, em caráter impessoal. É a organização que 

prepondera no exercício da atividade empresarial, não as características pessoais 

dos organizadores da empresa.508  

A atividade empresarial deve ser realizada em caráter profissional, ou seja, 

deve ser exercida com estabilidade e habitualidade509. Tais características não 

devem ser confundidas com continuidade, assim, não afasta o caráter profissional 

o exercício da atividade empresarial que, por suas características e natureza, não 

demande o funcionamento do estabelecimento empresarial diariamente.   

Assim delimita-se a atividade empresarial.    

O parágrafo único, do artigo 966, dispõe que não são considerados 

empresários os que exercem profissão intelectual, de natureza científica, literária 

ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo 

quando o exercício da profissão constituir elemento da empresa.  

A exceção enquadra, de forma especial, o núcleo de atividade de prestação 

de serviços, especialmente os profissionais liberais, como médicos, dentistas, 

contadores, arquitetos, que não são, desta forma, considerados empresários. A 

atividade que desenvolvem é de caráter intelectual e definida por marcante 

pessoalidade, mesmo quando prestada com a participação de auxiliares. A rigor, a 

procura pela prestação de serviços é vinculada às características pessoais do 

prestador.   

A parte final do parágrafo único, do artigo 966, do Código Civil, dispõe que a 

atividade intelectual não será impedimento para a constituição da empresa 

quando se caracterizar como elemento da mesma, ou seja, quando for prestada ao 

                                                     
508 TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial – teoria geral e direito societário. São Paulo: 
Atlas, 2014.  
509  TOMAZETTE, Marlon. Ob. Citada. 
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lado de diversas outras atividades. É o que ocorre, por exemplo, em um hospital. 

Ao lado da atividade médica, outras atividades são prestadas por diferentes 

profissionais, como psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, etc., além da 

possibilidade de serem ofertadas outras atividades, como o serviço de 

hospedagem. A atividade impeditiva da caracterização da empresa não é prestada 

de forma exclusiva, sendo apenas uma entre várias outras desenvolvidas, o que 

permite enquadrar o hospital como empresa. 

Os artesãos também não são empresários. Como artesão pode ser 

considerado aquele que desenvolve atividade manual, individualmente ou em 

companhia de familiares ou alguns auxiliares. O artesão elabora produtos 

acrescendo a sua arte, beneficiando matéria prima, como, por exemplo, esculturas, 

objetos de decoração, produtos de enfeite, objetos caseiros, etc. Pode também 

prestar serviços, como, por exemplo, os barbeiros, alfaiates, entre outros. Esta 

atividade tem sido sempre considerada como não comercial, na linha do que prevê 

o parágrafo único, do artigo 966, do Código Civil.   

Também não é considerado empresário o produtor rural, quando não faça a 

opção por esta condição, já que o Código Civil, no artigo 971, torna facultativo o 

seu registro e a consequente condição de empresário. A opção é feita pelo registro 

perante o Registro Público de Empresas Mercantis e atividades afins, na Junta 

Comercial. 

As sociedades cooperativas sempre serão sociedades simples, não se 

aplicando às mesmas o regime empresarial. Contudo, o seu registro é realizado 

perante as Juntas Comerciais.  

A intenção do legislador, a mim parece, não foi a de indicar no parágrafo 

único, do artigo 966, que as atividades de prestação de serviços excluídas do 

conceito de empresa possam ser empresariais quando se revestirem de elemento 

de empresa, porque, a rigor, elas são empresariais, a não ser quando de natureza 

intelectual. A intenção foi, como já destacado, permitir que sejam empresariais 

quando for rompida a pessoalidade, o que acontece quando não foram a única 

atividade desenvolvida, mas uma das atividades da empresa, ou seja, elemento da 

empresa.  

João Luís Nogueira Matias.
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