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RESUMO 

 

PEREIRA DOS SANTOS, Amanda. A Exclusão do Regime Legal da 
Falência na Lei 11.101/2005 Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia 
– Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 

 

O presente trabalho versa sobre a não aplicabilidade da Lei 11.101/2005 para 
as empresas elencadas no artigo 2º e incisos da referida lei. Apresenta quais 
seriam as formas de falência e recuperação conforme as leis especificas para 
cada tipo de empresa. O método utilizado foia pesquiso bibliográfica e artigos 
acadêmicos. Foi possível perceber que cada exceção apresentada pela lei 
existe uma lei especifica que trata da possível falência ou recuperação de tais.  
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ABSTRACT 

 

PEREIRA DOS SANTOS, Amanda. Theexclusionof legal Bankruptcy 
Regime in Law 11.101 / 2005 Work Completionofcourse (Monograph - Law 
Degree). Faculdade Cidade Verde, 2016. 

 

This paper deals with the non-applicability of Law 11.101 / 2005 for companies 
listed in article 2 and sections of said law. It presents the forms of bankruptcy 
and recovery according to the specific laws for each type of company. The 
method used was bibliographic research and academic articles. It was possible 
to perceive that every exception presented by the law exists a specific law that 
deals with the possible bankruptcy or recovery of such. 

 

Keywords: Bankruptcy, recovery, insolvency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é sobre a não aplicabilidade da lei 11.101/2005 para 

determinadas empresas, mais concretamente definir quem é o empresário e a 

sociedade empresária, e quem são e de que forma o instituto da falência é aplicado 

nas empresas elencadas no artigo 2º, incisos I e II da Lei 11.101/2005. 

É objetivo deste trabalho é estabelecer a forma e a possibilidade de as 

empresa pública e sociedade de economia mista, instituição financeira pública ou 

privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, 

sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, 

sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores 

passarem pelo processo de recuperação e falência. 

Esta organizado em seis partes, a primeira e segunda versa sobre a 

evolução histórica das empresas que de alguma forma passava por algum tipo de 

insolvência. A terceira parte traz uma explicação sobre quem é a sociedades 

empresária, o empresário e a empresa. A quarta parte e o ponto chave da pesquisa 

explica como a insolvência ocorre em casa uma das empresas descritas no artigo 2º, 

inciso I e II da lei falimentar.  

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, enriquecida com artigos 

acadêmicos.  
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO FALIMENTAR  

 

O Direito Falimentar tem sua origem no Direito Romano onde sua a 

obrigação era essencialmente pessoal, isto é, no caso de descumprimento, o 

devedor respondia com sua liberdade e até mesmo com seu próprio corpo e não 

com o patrimônio. O poder do credor era tão intenso que não era necessário a 

intervenção do Estado para fazer justiça com as próprias mãos, tendo sempre como 

garantia a pessoa do devedor.   

O devedor poderia se tornar escravo do credor, chegando inclusiva a pagar 

sua divida com uma parte do seu corpo, caso o débito não fosse solvido. O credor 

poderia vender o devedor no mercado de escravos, diante de sua posse, mente-lo 

prisioneiro durante sessenta dias, ou, condená-lo a pena de morte. Esse período foi 

conhecido como quiritário, sendo considerada essa foi à fase mais primitiva do 

direito Romano.   

Carvalho Mendonça defende que o direito falimentar surgiu na ultima fase do 

direito Romano:  

"O credor ou credores, munidos de sentença, procuravam o 
magistrado que, causa cognita, autorizava por decreto a missio 
in bona e, em virtude desta, entravam na posse de todos os 
bens do devedor, procedendo depois a venda perante 
determinadas formalidades. A missionão despia o devedor da 
propriedade nem da posse jurídica dos seus bens; privava-o 
apenas da administração, que passa-se ao curator, nomeado 
pelo magistrado ex consensumajoris partis creditorium. O 
patrimônio constituía um penhor em beneficio dos credores". 
(MENDONÇA, 1.963, p.7, citado por, NEGRÃO, 2.015, p.43). 

A criação da Lei das XII Tábuas, foi uma grande evolução para o direito pois, 

o devedor inadimplente era levado ao credor, que por sua vez, ficava com o direito 
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de mantê-lo preso pelo prazo de trinta dias, até que um terceiro se responsabilizasse 

pelo adimplemento da dívida. Assim delineou a execução singular e a execução 

coletiva, sendo essa fase de grande contribuição do direito romano. 

No ano de 428 ou 441 a.c foi desenvolvido a Lex Poetelia Papiria, ocasião 

em que o devedor passou a responder pelas dividas com seu patrimônio e não mais 

seu corpo. O direito romano aprimorou então as regras que consagravam 

responsabilidade patrimonial.  

Caso o patrimônio do devedor não fosse suficiente para quitar com a divida, 

poderia o credor adquirir a posse dos bens do devedor, que passavam a ser 

administrados pelo credor, posteriormente o credor iria vender os bens do devedor 

ate que a divida estivesse totalmente quitada (LACERDA, p. 27). 

Juan Iglecias, profundo estudioso do direito romano destrinchou qual o 

momento do direito romano em que a execução de bens surgiu:  

"as primeiras manifestações de execução no patrimônio do 
devedor ocorriam no direito pretoriano, através da missio in 
bona, ou entrada nos bens por solicitação de credor 
favorecendo na sentença. No caso de serem vários credores, 
podiam associar-se todos a posse dos bens - missio in rem -, 
cujo efeito não era outro senão sua conservação e guarda - 
missio in bona rei servandae causa. Na administração do 
patrimônio se colocava um curatorbonorum, designado pelo 
pretor, a pedido dos credores e é quem deveria dar a noticia da 
missio, mediante avisos públicos - proscriptiobonorum -, a fim 
de que pudessem vir a associar-se a execução outros credores. 
Transcorrido o prazo de quinze dias, se nomeava um magister, 
que era alguém entre os credores concursados, e a quem se 
conferia o encargo de vender os bens - bonorumvenditio. A 
venda feita depois de observar certas formalidades e de 
transcorrer algum tempo, quinze ou dez dias, se realizava em 
leilão e de todo o patrimônio. O comprador - bonorumemptor -, 
adquirente do ativo, assumia a obrigação de pagar a cada 
credor um valor proporcional". (IGLESSIAS, 1.958, p.215, 
citado por,NEGRÃO, 2.105, p.44). 

Com a codificação napoleônica, ocorram mudanças no direito privado com a 

divisão dois ramos autônomos e independentes. Cada um possuía um regime 

jurídico próprio: o direito civil como parte geral (direito comum) aplicável à quase 

todas as relações privadas, e o direito comercial como regime jurídico especial 
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aplicável à disciplina das atividades mercantis, identificadas a partir da antiga teoria 

dos atos de comércio.  

A mudança que o Código de Napoleão trouxe para o direito comercial 

atingiu, o direito falimentar, que passou a constituir um conjunto de regras especiais, 

aplicáveis restritamente aos devedores insolventes que revestiam a qualidade de 

comerciantes.   

Com o passar do tempo e com a evolução da economia o direito falimentar 

teve que se adaptar às novas realidades mercantis. A falência ate então entendida 

como uma patologia de mercado imposta aos devedores desonestos passou a ser 

vista sob outra ótica.  

O desenvolvimento econômico com inicio na Revolução Industrial, processo 

batizado como globalização, proporcionou varias mudanças socioeconômicas que 

obrigou o operador do direito a rever princípios e institutos do direito falimentar.  

A insolvência passa a ser vista como um fenômeno normal que pode ocorrer 

em qualquer relação empresarial. Também é reconhecido a função social da 

empresa e dos efeitos que a paralisação de certos agentes econômicos produzem. 

Deste modo o legislador percebeu que muitas vezes a permanência do devedor em 

crise poderia ser mais benéfica do que a sua imediata exclusão do meio 

empresarial, em razão da possibilidade de sua recuperação e da consequente 

manutenção de sua atividade econômica, geradora de empregos e contribuindo para 

o progresso econômico e social.  

Enfim o direito falimentar parou de punir o devedor insolvente passa a se 

preocupar com a preservação da empresa, oportunizando ao devedor instrumentos 

para sua recuperação, incumbindo a falência somente para devedores que 

realmente são irrecuperáveis (ALMEIDA, p. 3). 
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3.  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO FALIMENTAR NO BRASIL  

 

O Direito Falimentar teve seu início no Brasil Colônia, ultrapassando 

diversas fases até chegar à lei 11.101/2005.   

A primeira fase foi no período português, onde era aplicada as Ordenações 

afonsinas "encontra-se mesclada varias regras do Direito Civil e Direito Comercial, 

sem qualquer rigor sistemático" (NEGRÃO, 2015, pg. 45).   

A ordenação tinha um titulo especifico para as pessoas que deviam, 

descriminando a forma como elas seriam punidas por suas dividas. Titulo LXVII, 3º 

seção:  

"E se algum devedor promete a seu credor lhe pagar a divida a 
tempo certo, e não lhe pagando, que fosse preso na prisão 
nossa ou do Conselho, até que lhe pagasse, se ele não pagar a 
dita divida ao tempo que prometeu, poderá ser preso por 
mandado da Justiça até que pague: e a justiça o deve mandar 
prender, sendo para ela requerida. E acordando devedor e 
credor, que não pagando a tempo certo o devedor a divida ao 
credor, ele o pudesse prender por sua própria autoridade, 
mandamos que tal convenção não valha, e não possa por 
poder dele o credor prender o seu devedor, mas faça o 
requerimento a justiça, e ela o mande prender. Mas se o credor 
achar o seu devedor fugindo, por lhe não pagar a divida, em tal 
caso mandamos que se o credor não puder haver a cópia da 
presença do juiz para o mandar prender, ele mesmo per si o 
poderá prender ou mandar prender em todo o caso, levando-o 
logo a prisão do Conselho, recontando a Justiça pela guisa que 
prendeu, e requerendo-lhe que lhe mande pôr sobre ele boa 
guarda para se dele fazer cumprimento de direito" (NEGRÃO, 
2015, p. 45 e 46). 

Percebe-se que nesse período (as Ordenações Afonsinas não tem um 

período exato de sua vigência) existiam regras para a relação entre credor e 

devedor.   
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Logo depois, no ano de 1603 as Ordenações Filipinas foram decretadas e 

ficou em vigor até o ano de 1916 com a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro 

algumas disposições foram revogadas, mas ainda existiam regras bem claras 

quanto a falência, como por exemplo, o Titulo LXVI:  

a. A mesma pena dos públicos ladrões, roubadores, aos 
comerciantes que, se ausentando do lugar de seu comercio, 
esconderem os livros comerciais ou bens (caput);  

b. A pena de degredo para galés e outras partes e a proibição do 
exercício do comercio, com a inabilitação correspondente 
(alínea 1);  

c. Proibição de sessão de bens (indisponibilidades) para garantia 
da execução dos credores (alínea 2);  

d. Autorização para apreensão, arrecadação e arrolamento de 
seus bens "que se encontrem em igrejas, mosteiros, lugares 
pios, fortalezas, navios ou em casas de pessoas poderosas, de 
qualquer qualidade ou condição". (alínea 3);  

e. Proibição do pagamento de dividas ativas por parte de seus 
devedores, sob pena de pagamento em dobro. Dentro de 
quinze dias do conhecimento da situação de seu credor, os 
devedores deveriam manifestar-se perante os oficiais de 
justiça (alínea 4);  

f. Proibição de hospedagem, abrigo, ajuda, conselho e favor ao 
falido, sob pena de, não entregando a justiça, serem 
"obrigados a pagar de suas fazendas os credores, tudo o que 
o dito levantado lhe dever, e haverão as mais penas crimes 
que por nossas Ordenações são postas aos que recolhem 
furtos e malfeitores" (alínea 5 e 6);  

g. A pena de degredo para a falência culposa, decorrente de 
jogos ou gastos demasiados, sem a infâmia se serem havidos 
por públicos ladrões (alínea 7);  

h. A possibilidade de reorganização de sua empresa junto ao 
prior e cônsules do Consulado aqueles que "caírem em 
pobreza sem culpa sua, por receberem grandes perdas no 
mar, ou na terra em seus tratos e comércios lícitos, não 
constando de algum dolo, ou malicia" (alínea 8);   

i. A determinação de imediato arrolamento dos bens do falido e 
apreensão do livro Razão, instaurando procedimento 
investigatório das causas determinantes da quebra: " e tiram 
devassa de modo que se saiba a verdade e a causa que teve 
para quebrar, e procurem prender os culpados, e procederão 
contra eles, como for justiça" (alínea 9);  

j. A pena de morte natural a qualquer pessoa que, não sendo 
comerciante, nem gestor de negócios, "se alevantar com 
direito ou divida, ou fazenda alheia, ou se puser onde a parte 
não possa dele haver direito". A pena será de degredo será de 
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oito anos para o Brasil se o valor da apropriação for inferior a 
cem cruzados (alínea 10). (NEGRÃO, 2015, p. 46 e 47). 

A segunda fase do direito falimentar no Brasil, foi denominada como Fase 

Imperial, ocorreu em 1.850 com o Código Comercial, permaneceu em vigor até a 

Proclamação da República em 1.889.   

O Código Comercial disciplinou uma parte denominada "Das Quebras" que 

era destinada a regular a empresas falidas, que tinha o processo regulado pelo 

Decreto n. 697, de 25 de novembro de 1.850.  

"a deficiência da legislação, a facilidade das quebras e as altas 
imoralidades que a conquistavam foram as causas que mais 
contribuíram para a publicação do Código Comercial de 1.850, 
conforme se apreende das representação da classe comercial 
e da discussão do código do Parlamento" (MENDONÇA, 
tratado de Direito Comercial Brasileiro, citado por, NEGRÃO, 
2015, pg 48).   

A terceira fase do direito falimentar foi a Republicana marcada pelo Decreto 

917 de 24 de outubro de 1890. "Apesar de meios preventivos a decretação da 

falência, como a concordata preventiva, a moratória, a cessão de bens e o acordo 

extrajudicial a legislação não teve grandes méritos" (NEGRÃO, 2015, p. 50). 

Carvalho Mendonça crítica essa fase de vigência do Decreto 917 pois havia 

abuso das vantagens, por parte dos credores e os devedores se beneficiavam com 

total impunidade.   

Em 1.902 uma nova reforma foi feita, desta vez com a Lei 859 de 16 de 

agosto. Essa lei também recebeu fortes críticas por parte dos comerciantes, pois a 

Junta Comercial nomeava síndicos para resolução de questões do falido e também 

excluía praticamente a atuação do Ministério Público do processo.   

Em razão de essa nova lei ter sido considerada um verdadeiro fracasso, o 

governo expediu um novo regulamento para a falência, a saber, o Decreto 4.855 de 

dezembro de 1908, e não foi diferente, mais uma vez recebeu fortes críticas. E 

finalmente foi criada a Lei 2.024 de 1908 que vigorou até 1.929 quando entrou em 

vigor o decreto 5.746.   

A quarta fase do direito falimentar brasileiro foi conhecida como fase pré-

empresarial. Nesse período surgiu a o Dec-Lei 7.661 de 21 de julho de 1.945 que 
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vigorou por mais de sessenta anos, sendo que boa parte do texto normativo foi 

revogado pela Lei 11.101/2005.  

A quinta e última fase do direito falimentar brasileiro ocorreu com o projeto 

de lei 4.376/93, que depois foi convertido para a atual lei de falência 11.101/2015, 

tinha uma abrangência maior do que a lei sancionada em 2005, "destinava-se a 

regular a falência, a concordata preventiva e a recuperação da empresas que 

exercem atividade econômica rígida pelas leis comerciais" (NEGRÃO, 2015, p. 52).  

O relator Senador Ramez Tabet modificou considerável parte dos 

dispositivos legais, (foram mantidos apenas oito dos duzentos vinte e dois artigos do 

texto originário). Após idas e vindas entre Senado Federal e Câmara do Deputados 

foi aprovado parcialmente em 2004, "nessa mesma data é encaminha e aprovado, 

vindo a ser sancionado como Lei 11.101, em 9 de fevereiro de 2005". (NEGRÃO, 

2015, p. 55). Ou seja, somente após dez anos a lei foi finalmente aprovada. 

Atualmente a Lei 11.101.2005 está vigente e é responsável por regulamentar 

a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 

empresária, que tem como propósito oferecer condições para manter o potencial 

econômico da empresa para que assim ela possa continuar com sua função social, 

gerando e preservando empregos.  
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4. INCIDÊNCIA DA LEI 11.101.205 PARA EMPRESAS E SOCIEDADES 

EMPRESARIAS. 

 

A lei 11.101/2005 tem como objetivo disciplinar a recuperação judicial, a 

recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. 

Todavia o legislador optou por excluir da disciplina falimentar as empresas estatais, 

e também acrescentou rol de entidades que deverão ser submetidas a um regime 

próprio e diferenciado. 

 

4.1. Empresa.  

 

O estabelecimento empresarial é formado por uma série de elementos que 

juntos desenvolvem uma atividade econômica. Assim dispõe Fabio Ulhoa coelho: 

"O estabelecimento empresarial é a reunião dos bens 
necessários ao desenvolvimento da atividade econômica. 
Quando o empresário reúne bens de variada natureza, como as 
mercadorias, máquinas, instalações, tecnologia, prédio etc., em 
função do exercício de uma atividade, ele agrega a esse 
conjunto de bens uma organização racional que importará em 
aumento do seu valor enquanto continuarem reunidos. Alguns 
autores usam a expressão "aviamento" para se referir a esse 
valor acrescido" (ULHOA, 2009, p. 55 e 56).  

No mesmo sentido Waldo Fazzio Junior demonstra que estabelecimento 

empresarial é "conjunto de coisas distintas, com individualidade própria, que se 

funde num todo, pela vontade de seu titular." (FAZZIO, 2008, p. 17), portanto:  

"O estabelecimento empresarial é o conjunto de bens 
(materiais e imateriais) e serviços, organizados pelo 
empresário, para a atividade da empresa. Ou melhor, é o 
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complexo dos elementos que congrega e organiza, tendo em 
vista obter êxito na sua profissão" (FAZZIO, 2008, p. 17). 

Sendo o estabelecimento empresarial um complexo de bens reunidos e 

organizados pelo empresário ou pela sociedade Fabio Bellote Gomes discorre: 

"o estabelecimento empresarial é considerado uma 
universalidade de fato, pois se afigura como um conjunto de 
bens com destinação especifica, caracterizando-se, na sua 
integralidade, como bem móvel, sendo por conseguinte, objeto 
de direitos, ou seja, objeto de relações empresariais mantida 
pelo seu titular – o empresário ou a sociedade empresária" 
(BELLOTE, 2007, p. 25). 

Os bens do estabelecimento empresarial são classificados como corpóreos 

(mercadorias, instalações, equipamentos, utensílios, veículos etc.) e incorpóreos 

(marcas, patentes, direito etc.), (ULHOA, 2009, p. 57).  

Nesse sentido Fabio Bellote Gomes diz: 

"bens corpóreos (móveis e imóveis) e de bens incorpóreos, 
sendo os primeiros aqueles cuja a existência e valoração na 
atividade empresarial são passiveis de serem aferidas pelo 
simples referencial físico e patrimonial. Com relação aos bens 
incorpóreos, a aferição de seu valor e importância dentro de 
determinado estabelecimento empresarial depende 
invariavelmente da sua manifestação econômica no âmbito da 
atividade empresarial desenvolvida em cada caso concreto" 
(BELLOTE, 2007, p. 26). 

 

4.2. Sociedade Empresária 

 

Para organizar um pensamento a cerca da sociedade empresária é 

importante analisar dois instituto jurídicos que servirão como base: pessoa jurídica e 

sociedade empresária.  

A pessoa jurídica empresária, ou seja, aquela que exerce atividade 

econômica na forma da empresa, não necessariamente pode explorar atividade 

empresária e ser conceituadas como sociedade empresária.  

No direito brasileiro as pessoas jurídicas são divididas em duas partes a 

primeira pessoa jurídica de direito público que seria a União, os estados, os 
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Municípios, o Distrito Federal, os Territórios e as autarquias, e a segunda, pessoas 

jurídicas de direito privado que inclui todas as demais. 

"As pessoas jurídicas de direito público gozam de uma posição 
jurídica diferenciada em razão da supremacia dos interesses 
que o direito encarregou-as de tutelar; já as de direito privado 
estão sujeitas a um regime jurídica caracterizado pela 
isonomia, inexistindo valoração diferenciada dos interesses 
defendidos por ela" (ULHOA, 2009, p. 109 e 110). 

Por esta idéia as pessoas jurídicas de direito privado se subdividem em 

estatais, cujo capital é formado basicamente por recursos do poder público, que 

seria a sociedade de economia mista, em que particulares e o poder público 

participam. E as pessoas jurídicas de direito privado não-estatais que seria as 

sociedades e associações.  

"As sociedades, por sua vez, se destingem da associação e da fundação em 

virtude de seu escopo negocial, e se subdividem em sociedade simples e 

empresária (Ulhoa, p. 110). 

Não é possível diferenciar sociedade simples de sociedade empresário 

apenas pela idéia de lucro, pois há sociedades que não são empresárias, mas tem 

como objetivo o lucro, como por exemplo a sociedade de advogados.  

"O que irá, de verdade, caracterizar a pessoa jurídica de direito 
privado não-estatal como sociedade simples ou empresária 
será o modo de explorar seu objeto. O objeto social explorado 
sem empresarialidade (isto é, sem profissionalmente organizar 
os fatores de produção) confere à sociedade o caráter de 
simples, enquanto a exploração empresarial do objeto social 
caracterizará a sociedade como empresária" (ULHOA, 2009, p. 
111). 

Então para caracterizar a sociedade empresária foi eleito o critério de 

exploração do objeto social, que é a forma como a empresa explora a atividade que 

realmente é exercida pela sociedade.  

Por fim, podemos definir sociedade empresária como: 

"A sociedade empresária pode ser conceituada como a pessoa 
jurídica de direito privado não-estatal, que explora 
empresarialmente seu objeto social ou a forma de sociedade 
por ações" (ULHOA, 2009, p. 111). 
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4.3. Empresário 

 

O Código Civil nos apresenta o conceito legal de empresário, tendo uma 

parte especial destinada somente para a empresa. 

"Nos termos do CC, empresário é aquele que exerce a 
empresa (entendendo-se por esta uma atividade econômica 
organizada), podendo se, para fins práticos e mantidas as 
devidas proporções doutrinárias, considerado o sucedâneo do 
antigo comerciante" (BELLOTE, 2007, p. 9). 

O Código Civil definiu o empresário e não propriamente a empresa como 

atividade econômica. Assim, no art. 966 considera "empresário quem exerce 

profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de 

bens e serviço".  

Sendo a atividade econômica de forma organizada a essência do conceito 

de empresa o parágrafo único do artigo citado diz quem não é considerado 

empresário "quem exerce profissão intelectual, de natureza cientifica, literária ou 

artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da 

profissão constituir elemento de empresa". (BELLOTE, p. 9 e 10). 

Ainda, o art. 967/CC traz como obrigação para o empresário a devida 

escritura nos livros obrigatórios e levantamento anual de balanço, desta forma Fabio 

Ulhoa Coelho discorre:  

"A inobservância de cada uma dessas obrigações não exclui o 
empresário do regime jurídico-comercial, mas importa 
consequências diversas, [...]. A inobservância da obrigação de 
promover a sua inscrição no órgão de empresas, antes de 
iniciar suas atividades, tem por consequência a irregularidade 
do exercício da atividade empresarial, ou seja, a ilegitimidade 
ativa para o pedido de falência e recuperação judicial, a 
ineficácia probatória dos livros e a responsabilidade ilimitada 
dos sócios pelas obrigações da sociedade" (ULHOA, 2009, p. 
44). 

Sobre a obrigatoriedade da inscrição no registro de empresas e manutenção 

dos livros empresariais Fabio Bellote Gomes coloca: 
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"O registro de empresa se reveste de extrema importância 
legal, uma vez que, efetuada a comprovação de determinado 
ato de empresário ou sociedade empresária, a publicidade 
conferida a esse ato pelo registro constitui inegável elemento 
de prova de sua existência, com validade não apenas entre as 
partes envolvidas, mas também em relação a terceiros 
quaisquer, característica que a doutrina costuma designar 
"oponibilidade a terceiros" (BELLOTE, 2007, p. 18). 

Mesmo com as regras especificas da Lei de Registro de Empresas ainda se 

faz necessário a inscrição nas juntas comerciais, que seria a publicidade das 

atividades da empresa, onde qualquer pessoa pode consultar, e solicitar certidões, 

sem ser necessário provar algum tipo de interesse.  

"As juntas comerciais têm por função principal efetuar o registro 
público de empresas mercantis e atividades afins, conforme a 
determinação da Lei de Registro de Empresas. A expressão 
"atividades fins" abrange os agentes auxiliares da empresa, 
como leiloeiros, tradutores públicos, interpretes comerciais e 
administradores de armazéns gerais.  

Qualquer pessoa tem o direito de consultar os assentamentos 
de uma empresa na junta comercial (sem necessidade de 
provar interesse) e de obter certidões a respeito" (BELLOTE, 
2007, p. 18). 

Waldo Fazzio Junior demonstra que incube a junta comercial: 

 Matricula (e seu cancelamento) dos leiloeiros, tradutores 
públicos e interpretes comerciais, trapicheiros e 
administradores de armazéns gerais; 

 Arquivamento dos documentos relativos a constituição, 
alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis 
individuais, sociedades mercantis e cooperativas; 

 Arquivamento dos atos relativos a consorcio e grupo de 
sociedade por ações; 

 Arquivamento dos atos concernentes as empresas mercantis 
estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil; 

 Arquivamento dos declarações de microempresas; 
 Autenticação dos instrumentos de escrituração de empresas 

mercantis registradas e de agente do comércio, na forma de lei 
própria; e 

 Assentamento de usos e práticas mercantis. 

No que se referem os livros obrigatórios empresariais o Código Civil no seu 

artigo 1.179 diz que a empresa ou sociedade empresária deve manter escrituração 
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uniforme de seus livros, ainda elaborar anualmente um balanço de patrimônio e 

econômico. 

"Devem ainda conservar em boa guarda toda a escrituração, 
correspondência e demais papeis concernentes a sua 
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no 
tocante aos atos neles consignados, conforme art. 1.194/CC" 
(BELLOTE, 2007, p. 19). 

Os livros empresariais são considerados provas contra o próprio empresário 

as vezes a favor, quando mantida regular. 

"A escrituração faz prova plena contra o empresário (art. 378 
do CPC) e pode provar a seu favor (art. 379 de CPC) se 
mantida regular e autenticada pela Junta Comercial ou 
autoridade por ela delegada. De outro modo, a legislação 
tributária assegura aos agentes fiscais e previdenciários (arts. 
195 do CTN e 33, § 1º, da Lei nº 8.212/91) o direito de exigir a 
exibição administrativa dos livros fiscais e mercantis, 
inexistindo, em relação ao fisco, o sigilo dos livros. Pela Súmula  
439 do STF "estão sujeitos a fiscalização tributária, ou 
previdenciária, quaisquer livros comerciais, limitando o exame 
aos pontos objeto da investigação" (FAZZIO, 2008, p. 15). 

Por fim de acordo com Código Civil em seu artigo 1.181 é necessário que os 

livros estejam autenticados na junta comercial, para que isso seja possível é 

indispensável que a sociedade empresária esteja previamente inscrita no órgão. 
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5. EMPRESAS COM REGIME DE TRATAMENTO PRÓPRIO E ESPECIAL DA 

INSOLVÊNCIA 

 

A Lei optou por excluir do regime falimentar as empresas públicas, ou seja, 

as sociedades de economia mista e as empresas públicas e acrescentou um rol 

extenso de entidades que deverão se submeter a um regime próprio de falência. No 

primeiro momento a lei visa as entidades que são em parte constituídas com capital 

do Estado, não sendo admissível que este venha a falir. No segundo momento a lei 

em sua lista de exceções nos apresenta empresas com peculiaridades próprias em 

que o Estado é administração e não juiz e ele seria capaz de fornecer a devida tutela 

(SALLES, 2012, p. 55). 

 

5.1. Empresas Pública e Sociedade de Economia Mista.  

  

Ambas tem caráter de empresas estatais, ou seja, são sociedades 

empresárias em que o estado possui controle acionário.  

A empresa pública é organizada sob a forma de sociedade por ações, onde 

todo o capital é de titularidade do governo.  

Já a sociedade de economia mista tem uma parte de seu controle nas mãos 

do governo, obedecendo ao regulamento da Lei 6.404/76 artigos 235 a 242. Essas 

sociedades não estavam sujeitas a falência, mas havia uma previsão de 

responsabilidade subsidiária do controlador nos termos do artigo 242 da Lei 

6.404/76: 

"Nessas circunstâncias, caso o controlador de tais sociedades 
(o Estado) as deixassem insolventes, os credores mais ágeis 
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poderiam obter a satisfação de seus créditos por meio de 
eventual penhora de bens e quando esses se esgotassem, os 
demais credores nada receberiam" (VALENTE, 2005, p. 99).  

Que mais tarde foi revogado de forma expressa pela Lei 10.303/2001 bem 

como o artigo 241 que foi revogado pelo Decreto 2.287/1986. O que teria formado 

um vácuo na legislação que só foi preenchido com a nova lei de falências.  

"com a revogação do art. 242 da LSA, não mais se prevê de 
modo expresso que os bens da sociedade de economia mista 
são penhoráveis e executáveis (embora se possa chegar a 
essa mesma conclusão por meio da interpretação sistemática), 
nem se estabelece que o ente estatal controlador responde 
subsidiariamente pelas obrigações sociais. A responsabilidade 
subsidiária do Estado, apesar das criticas da doutrina quanto 
ao texto legal servia como contraponto à não sujeição dessas 
empresas à falência" (SALLES, 2012, p. 56). 

Sendo assim os credores dessas empresas somente poderiam ingressar 

com ações para satisfazer suas dividas individualmente, não existindo a 

possibilidade de concurso de credores, nos casos de decretação de falência. De 

outro lado também não seria possível recorrer as recuperação judicial ou 

extrajudicial.  

Sendo assim, essa interpretação colocaria ao Estado o dever de sempre 

manter solvente as sociedades de economia mista, mesmo que estivessem 

economicamente inviáveis, para não quebrar o fim que era manter a igualdade 

constitucional de todos os credores, disto resultaria um inútil custo social.  

No entanto passa a ser irrelevante toda a construção jurídica que de algum 

modo tratava da proteção dos credores quando se leva em conta o artigo 173, 1º a 

3º da Constituição Federal, que nos apresenta de forma clara a inconstitucionalidade 

do inciso I artigo 2º da Lei de Recuperação e de Falência: 

"Art. 173 (...) 

§ 1º. A empresa pública, a sociedade de economia mista e 
outras entidades que exploram atividade econômica sujeitam-
se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 
quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. 

§ 2º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista 
não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao 
setor privado.  
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§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o 
estado e a sociedade". 

Como podemos notar de forma clara a extensão as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista é total, inclusive no campo trabalhista e tributário, 

consequentemente ao que se refere a aplicação na recuperação e falência. 

Apesar disso, devemos considerar os princípios que regem o Direito 

Administrativo principalmente o principio da moralidade administrativa, artigo 5º, 

inciso LXXIII da Constituição Federal, onde o Estado estaria impedido de deixar 

insolvente os instrumentos dos quais se utiliza para o exercício do papel 

constitucional.  

"Disto resultaria que, diante da insolvência de uma empresa 
pública ou de uma sociedade de economia mista, dever-se-ia 
entender que o Estado é subsidiariamente responsável, nada 
impedindo que os credores requeressem sua falência quando 
não pagos, cabendo ao sindico efetivar judicialmente tal 
responsabilidade. Neste sentido, se ao Estado viesse a não se 
interessar mais, por qualquer motivo, manter solvente uma 
empresa pública ou uma sociedade de economia mista, não 
poderiam os credores desta experimentar qualquer prejuízos. 
Neste caso a falência implicaria na liquidação do ente, cujo 
passiva seria inteiramente pago com a venda de seus ativos e 
a complementação do saldo restante a cargo do Estado, 
subsidiariamente responsável" (VERÇOSA, 2005, p. 101). 

E observa-se ainda que de acordo com o artigo 173, caput da Constituição 

Federal que o Estado só poderá explorar atividade econômica: quando necessário 

aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse social. Logo não é 

justificável que o estado deixe de cumprir com as obrigações para com os credores, 

contrariando as imposições que levou a criá-las. Se vierem a passar por 

necessidades financeiras o Estado é obrigado a socorrê-las.  

A falta de saneamento de uma estatal como resultado de pura intenção de 

Estado, caracteriza ato de improbidade administrativa, que afronta dois pontos da 

Lei 8.429/92 (lei de improbidade administrativa): 

a. Como ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao 
Erário (art. 10, caput), caracterizado por qualquer lesão ao 
Erário por ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje 
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaramento ou 
dilapidação de bens ou haveres; 
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b. Como ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública (art. 111), caracterizado 
por qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade as 
instituições.  

Sendo assim, é possível perceber que as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista não mais respeitam os princípios constitucionais 

estabelecidos, se é que algum dia chegou a respeitar. 

No entanto o estado estaria impedido de se socorrer dos sistemas de 

recuperação judicial e extrajudicial, em decorrência do principio da moralidade 

administrativa acima mencionado.  

Por fim é possível perceber que sim, é inconstitucional o art. 242 da Lei 

6.404/76, também é inconstitucional o inciso I art. 2º da Lei 11.101/05. Podemos 

afirmar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista podem sim se 

sujeitar a falência diante de qualquer situação exposta no artigo 94 da nova lei, 

especialmente no que diz respeito ao pagamento de credores, nenhuma pode se 

valer da recuperação judicial ou extrajudicial, o Estado pode responder por abuso de 

poder e nos planos administrativo e penal os o administrador público responde por 

atos de improbidade administrativa caso suspenda voluntariamente o pagamento de 

credores.  

 

5.2. Instituições financeiras e as empresas da administração de consorcio. 

 

As instituições financeiras encontram-se submetidas ao regime da Lei 

6.024/74 e no Decreto-Lei 2.321/87, onde esta regulado o regime da liquidação 

extrajudicial e o regime da administração especial temporária (RAET).  

"Para as instituições financeiras o ordenamento jurídico 
brasileiro, a exemplo do que ocorre em outros países, reserva 
soluções diferenciadas. Sem impedir a falência dessas 
empresas, prevê-se particularmente para elas a intervenção, a 
liquidação extrajudicial ou o regime de administração especial 
temporária (mais conhecido como RAET). As primeiras são 
objetos da Lei 6.024, de 13 de março de 1974, e da Lei 9.447, 
de 14 de março de 1997. Quanto a ultima o diploma aplicável é 
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o Decreto-Lei n. 2.321, de 25 de fevereiro de 1987. Esta em 
estudo hoje a reforma de toda essa legislação" (SALLES, 2012, 
p. 60). 

Como se trata de uma situação especial o legislador quis que esse setor da 

economia fosse tratado de maneira diferenciada, pois como se trata de empresa 

com alto risco, sua quebra pode trazer efeitos macroeconômicos, provocado pelo 

chamado risco sistêmico.  

O direito brasileiro trata de forma diferente a insolvência das instituições 

financeiras desde muito tempo. a intervenção e a liquidação extrajudicial já eram 

objeto da Lei 1.808/53 que foi revogada pela Lei 6.024/74 que é a que esta em vigor 

atualmente. O sistema interventivo do Estado foi complementado pela RAET (Dec.-

Lei 20321/87), que apresentava o seguinte esquema operacional: 

i. Diante das circunstancias especialmente nela prevista, o 
Banco Central do Brasil tem a prerrogativa (à frente do 
judiciário) de decretar um dos três regimes ali previstos, 
conforme o caso; 

ii. Pode aquele Órgão optar por não tomar conhecimento dos 
problemas de insolvência de certas instituições financeiras, 
deixando aos credores, se o desejarem, requerer a sua 
falência; e 

iii. No curso de qualquer dos regimes interventivos, pode o 
Banco Central do Brasil autorizar o interventor, o liquidante 
extrajudicial ou o administrador especial temporário a requerer 
a falência da instituição, nos casos em que seu passivo viesse 
a se revelar superior a 50% do ativo. 

Sendo assim a falência das instituições financeiras se tornou uma solução 

para a crise daquelas empresas prevista na legislação especial, exceto quando se 

trata de empresa de natureza pública.  

"Observa-se que a Lei 11.101, de 2005, apresenta-se como 
uma lei geral de recuperação de empresas e do regime 
falimentar correspondente. De sua parte, as leis tuteladoras do 
regime de intervenção lato senso nas instituições que assim 
podem ser classificadas à luz do art. 17 da Lei 4.595/64. Desta 
maneira, os dois sistemas (o geral e o especial) são 
complementares, prevalecendo este ultima na confrontação 
entre ambos" (VERÇOSA, 2005, P. 105). 
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Pensando assim é possível observar que a lei especial não pode ser 

superada pela lei geral e que a falência de instituições financeiras só poderá ser 

decretada por empresas semelhantes e em vigor. 

A explicação é simples o regime especial configura uma exceção ao sistema 

legal vigente, que somente será afastado em casos especiais, quais sejam,aqueles 

que têm efeito cascata onde a quebra de uma instituição financeira pode trazer 

danos para o marcado, tanto nacional quanto internacional.  

Assim o próprio legislador especial, estabeleceu os limites da intervenção 

administrativa, colocando como parâmetro a existência de um passivo descoberto de 

50% do ativo. 

"Mesmo assim, ainda existe uma porta diferenciadora colocada a disposição 
da Autoridade Monetária e correspondente ao art, 31 da Lei 6.024/74" (VERÇOSA, 
2005, P. 105). Esse dispositivo permite que o Banco Central do Brasil autorize o 
liquidante (prévia e expressamente):  

"com o objetivo de resguardo Da economia pública, da 
poupança privada e da segurança nacional, sempre que a 
atividade da entidade liquidante colidir com tais interesses, que 
adote qualquer forma especial ou qualificada para a realização 
do ativo e liquidação do passivo -, ceder o ativo a terceiros, 
organizar ou reorganizar sociedade para continuação geral ou 
parcial do negócio ou atividade da liquidanda" (VERÇOSA, 
2005, P. 106). 

Com todas essas opções a instituição liquidando só será encaminhada para 

falência quando a Autoridade Monetária nada mais puder fazer. E os investidores 

não terão prejuízo total, pois, irão receber o que os ativos da instituição puder pagar 

e também receberão os valores do Fundo Garantidor de Créditos no valor atual de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Evidentemente a Lei 11.101/05 não se colocará em nada as instituições 

financeiras sendo o Banco Central do Brasil responsável pelos institutos da 

legislação especial. 

Por outro lado as empresas administradoras de consórcios se equiparam a 

instituições financeiras, mas essas são submetidas a regime jurídico especial, ou 

seja, Lei 5.768/71.  
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"Verifica-se que o regime inicial da Lei 5.768/71 determinava a 
sua subordinação ao Ministério da Fazenda, mediante 
autorização prévia para funcionamento, uma vez demonstrada 
a capacidade financeira, econômica e gerencial das pessoas 
por ela responsáveis, as quais deveriam apresentar estudos 
inerentes à viabilidade econômica do plano e das formas e 
concessões de emprego das importâncias a receber dos 
consorciados (arts. 7º e 8º). A mesma lei autorizou o Conselho 
Monetário Nacional a intervir nas operações das 
administradoras de consórcio com a finalidade de regulá-las 
(art. 9º), tendo sido então atribuída ao Banco Central do Brasil 
competência para nelas intervir ou decretar a sua liquidação 
extrajudicial, da mesma forma e nas mesmas condições 
previstas para as instituições financeiras (art. 10), ou seja, nos 
termos da Lei 6.024/74, que revogou a norma então vigente 
para esse efeito (Lei 1.808/53)" (VERÇOSA, 2005, P. 106 e 
107). 

Tendo em vista a forma como as empresas de administração de consórcios 

foram tratadas não foi surpresa quando tudo desmoronou. Esse sistema de 

subordinação apresentou enormes falhas, e o sistema veio a ser revisto, mesmo que 

de forma parcial, com a criação da Lei 8.177/91, que transferiu para o Banco central 

do Brasil a responsabilidade de dar a autorização prévia para o funcionamento, a 

fiscalização e a aplicação das penalidades cabíveis quando da quebra da empresa 

daquele ramo.  

Portanto podemos resumir que, o Banco Central do Brasil tem a prerrogativa 

de adotar qualquer dos regimes interventivos; caso haja a inércia desse órgão em 

relação a uma de tais entidades insolventes, qualquer credor poderá requerer sua 

falência.  

 

 

5.3. As sociedades cooperativas e as cooperativas de crédito. 

 

As cooperativas de crédito se submetem ao mesmo tratamento das 

instituições financeiras.  

Podemos perceber que a CF demonstra interesse dos estados nesse 

instituto como pode se verificar no art. 5º, inciso XVIII de seu texto a chamada 
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"clausula da autonomia cooperativa "e no art. 174, parágrafo 2º, onde prevê que a lei 

devera apoiar o cooperativismo, entre outras formas de associação.  

"as sociedades cooperativas eram reguladas pela Lei 5.764, de 
16.12.71, recepcionada pelo NCC naquilo que este 
eventualmente não contrarie. Entendidas como um tipo 
especial de sociedade na vigência do CCoB (Lei 5.764/71, art. 
4º, "caput"), esta condição tornou-se duvidosa como se verifica 
pelo tratamento confuso que lhe foi dado pelo NCC. Isto 
porque, no art. 982, parágrafo único, o NCC a trata como 
sociedade simples, enquanto no art. 1096, as normas desta 
ultima forma de sociedade são aplicáveis as sociedades 
cooperativas naquilo em que a legislação particular ao seu 
modelo for omissa. Ora, caso fosse tão somente uma 
sociedade simples, sua tutela legislativa seria diretamente 
subordinada a este modelo, não dependente de aplicação 
subsidiaria de suas normas" (VERÇOSA, 2005, P. 108 e 109). 

Assim sendo as cooperativas se tornariam um tipo de sociedade especial ou 

um subtipo das sociedades simples. 

"as cooperativas (não apenas as de créditos) também estão 
totalmente excluídas da falência e da recuperação de 
empresas, conforme dispõe o art. 4º da LC (ainda que estejam 
sujeitas ao arquivamento de seus atos constitutivos no regime 
de empresas), dada sua natureza não-empresária;" (BELLOTE, 
2007, p. 263). 

Por fim, as cooperativas de crédito tendo a condição de instituição 

financeira, como estão expressamente sujeitas a Lei 6.024/74 e o Dec-Lei 2.321.87, 

estão sujeitas a liquidação extrajudicial e ao regime de liquidação especial 

temporário. Também estaria sujeitos a falência quando seu requerimento for 

autorizado pelo Banco Central do Brasil. 

 

5.4. As Sociedades seguradoras e de capitalização.  

 

As empresas de seguro são regidas pelo Decreto-Lei 73/66, onde esta 

prevista que a intervenção será pela SUSEP e um sistema próprio de recuperação. 

Não tendo efeito nenhuma das duas formas poderá a SUSEP cassar a autorização 

de funcionamento da sociedade seguradora. Já as sociedades de capitalização são 
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regidas pelo Dec-Lei 261/67 e são sujeitas ao mesmo regime imposto as sociedades 

seguradoras.  

"Tanto as sociedades seguradoras quanto as de 
capitalização foram expressamente afastadas dos 
institutos criados pela Lei 11.101 de 2005 com 
fundamento semelhante ao utilizado para as instituições 
financeiras, ou seja, a especialidade dos mercados nos 
quais operam e o nível mais elevado de risco que 
acarretam a terceiros. Não se pode falar de adequação 
plena da idéia de risco sistêmico a este tipo de 
empresas, embora possa ocorrer a transmissão de 
problemas de insolvência dentro do sistema por via dos 
outros de co-seguro e de resseguro. Mas o abalo da 
confiança no mercado pela quebra de uma sociedade 
seguradora pode afetar grandemente o mercado" 
(VERÇOSA, 2005, P. 111). 

Se for necessário o credor pode entrar com pedido de falência, até mesmo 

como direito fundamental de acesso a justiça (art. 5º, XXXV/CF), não tendo essas o 

direito a recuperação da lei geral.  

 

 

5.5. As entidades da previdência complementar 

 

As entidades da previdência complementar podem ser classificadas como 

abertas (fundação ou sociedade civil) ou fechadas (exclusivamente sob forma de 

sociedade anônima), nos termos dos artigos 31, parágrafo 1º e 36 da Lei 

Complementar 109/2001. 

"A entidades fechadas tem o seu campo de atuação 
restrito exclusivamente aos empregados de uma 
empresa ou de um grupo de empresas e aos servidores 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; e aos associados ou membros de pessoas 
jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. 
Dado o seu caráter interno e o fato de que não atuam 
perante o mercado, elas jamais poderiam ser 
classificadas como empresários ou sociedades 
empresárias especialmente quando organizadas na 
forma de fundações que não tem finalidade lucrativa.  
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Mas, no que diz respeito as entidades abertas, o fato de 
serem sociedades anônimas as coloca no campo das 
sociedades empresárias pela forma, conforme o 
disposto no art. 2 da Lei 6.404, de 1.976. Disto decorre 
que, ao afastar as entidades abertas do regime da Lei 
11.101, de 2005, o legislador contrariou um efeito que 
nelas seria absolutamente natural" (VERÇOSA, 2005, 
P. 112). 

Tais entidades estão sujeitas a intervenção e a liquidação extrajudicial, nos 

termos dos artigos 44 a 53 da Lei complementar 109/91. A intervenção poderá ser 

levantada se a situação de entidade tiver sido regularizada ou poderá converter-se 

em liquidação extrajudicial. No curso desta ultima medida, dar-se-a sua extinção 

pelo termino do processo de liquidação quando o liquidante comprovar a inexistência 

de ativos suficientes para a satisfação dos créditos existentes contra a liquidanda, 

fazendo-se a devida comunicação ao juiz competente.  

"as entidades da previdência complementar, conforme 
art. 73 da lei Complementar n. 109, de 29.05.2001, que 
se sujeitam ao mesmo procedimento aplicável às 
seguradoras" (BELLOTE, 2007,p.264). 

Como se vê, o sistema de recuperação da Lei 11.101/05, não esta ao 

alcance de tais entidades.  

Considerando-se o esgotamento do ativo da entidade nesta ultima hipótese, 

não haveria por que se falar em decretação de falência, se fosse o caso. Entende-se 

que o liquidante tem a obrigação de levar o processo até o memento em que se dá a 

apuração de todos os bens do ativo e pagamento do passivo segundo a força da 

moeda da massa.  

A solução da nova Lei para este caso não foi a melhor, evidentemente 

(VERÇOSA, 2005, P. 112). 

 

5.6. Sociedade operadoras de planos de saúde. 

 

Essas empresas então sujeitas ao controle efetuado pela Agencia nacional 

de saúde Complementar (ANS), que poderia decretar a falência e a liquidação 

extrajudicial e autorizar o liquidante a requerer sua falência ou insolvência civil (Lei 
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9.961/2000, art. 4º, XXXIV). As operadoras de planos de saúde são regidas pela lei 

9.656/98.  

"O art. 23 da lei em questão proibia as operadoras de 
planos privados de assistência a saúde de requererem 
concordata, mas estavam sujeitas a falência ou a 
insolvência civil nos casos de (i) ativo insuficiente para o 
pagamento de, pelo menos, a metade dos créditos 
quirografários; (ii) impossibilidade de pagamento das 
despesas administrativas e operacionais resultante da 
liquidação extrajudicial; ou (iii) na presença de condutas 
tipificadas como crimes falimentares" (VERÇOSA, 2005, 
P. 113 e 114). 

"As operadoras de planos privados de assistência a 
saúde, conforme o art. 23 da Lei n. 9.656, de 
03.06.1998, estão sujeitas a liquidação extrajudicial pela 
Agência nacional de Saúde (ANS), submetendo-se a 
falência, em caráter excepcional, da mesma forma que 
as sociedades seguradoras" (BELLOTE, 2007, p. 264). 

Do ponto de vista jurídico, as operadoras de planos de assistência saúde, 

são sociedades empresarias, pois se encaixam perfeitamente nas definições dos 

artigos 982 e 966 do Código civil.  

"Neste sentido, não haveria de falar-se mais em sua 
insolvência civil, a partir da promulgação do NCC, mas 
sim em sua falência e neste caso, da mesma forma 
como foi dito em relação as instituições financeiras, este 
instituto ainda tem lugar no regime da nova lei toda vez 
que ficar caracterizado algumas das situações do art. 23 
da Lei 9.656, de 1998, sob pena de caracterizar-se um 
vazio legislativo" (VERÇOSA, 2005, P. 114). 

Portanto as operadoras de plano de saúde não estão sob regime da nova lei 

de recuperação empresarial.  

 

5.7. As empresas e Entidades do Sistema de Financiamento Imobiliário.  

 

Este sistema é regulado pela lei 9.514, de 20.11.1997. As entidades que o 

constituem são as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de 

investimento com carteiras de crédito imobiliário, as associações de poupança e 
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empréstimo, as companhias hipotecarias e outras que para tanto forem autorizadas 

pelo Conselho Monetário Nacional - CMN (art. 2º) (VERÇOSA, 2005, p. 115). 

"Quanto as instituições financeiras integrantes do SFI o 
assunto já foi abordado acima. Como tais elas também 
são regidas pela lei 6.024/74, sujeitas a falência a 
requerimento do interventor, do liquidante, ou do 
administrador especial temporário, para tanto prévia e 
devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil" 
(VERÇOSA, 2005, p. 114). 

No tocante as associações de poupança e empréstimos, elas são reguladas 

pelo Dec-Lei 70, de 21 de novembro de 1966, originalmente constituídas na forma 

de sociedades civil destinadas a propiciar ou a facilitar a aquisição de casa própria 

aos associados e de captar, incentivar e disseminar a poupança (art. 1º)(VERÇOSA, 

2005, p. 114). 

O então Banco Nacional de Habitação (sucedido pela Caixa Econômica 

Federal) tinha competência para determinar a reorganização de tais entidades, sua 

incorporação, fusão ou liquidação, bem como nelas intervir (art. 6º)(VERÇOSA, 

2005, p. 115). 

O seu afastamento da falência acarreta, igualmente, um desvio de função do 

órgão controlador (VERÇOSA, 2005, p. 115). 

 

5.8. A aplicação subsidiaria da lei 11.101/05 para Empresas ou Entidades regidas 

por Regime Especial. 

 

Um ponto importante no tocante ao afastamento das empresas e entidades 

mencionadas no art. 2º da Lei 11.101/2005, quanto aos seus efeitos, encontra-se no 

artigo 197 cuja interpretação leva a algumas considerações.  

Nos dispositivo acima, a nova lei aplicar-se-á 
subsidiariamente aos regimes especiais ali previstos 
(para as instituições financeiras as seguradoras e as 
sociedades operadoras de planos de saúde). Isto 
significa que tais leis estão em pleno vigor e que, em 
suas lacunas, a Lei 11.101 de 2005 será aplicada 
(VERÇOSA, 2005, p. 116) 
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Desta forma, deve-se entender a intenção do legislador no seguinte sentido: 

a) Se um dos setores contemplados no art. 2 da nova lei conta com um 

sistema de intervenção, voltado para a preservação da empresa e de sua liquidação, 

este prevalece sobre a lei geral na medida em que o órgão responsável toma 

iniciativa em tal sentido; (VERÇOSA, 2005, p. 116). 

b) Nos casos de remessa pela lei especial do regime interventivo para a 

falência, como ocorre em relação às instituições financeiras, a falência deverá ser 

decretado pelo juiz quando seu requerimento for autorizado pelo banco Central dos 

Brasil; (VERÇOSA, 2005, p. 116). 

c) Na falta de iniciativa do órgão competente para a tentativa de salvar a 

empresa ou entidade, esta poderá pleitear o sistema de recuperação apropriado, ou 

ter a sua falência decretada a pedido dos credores (VERÇOSA, 2005, p. 116). 
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6. CCONSIDERAÕES FINAIS 

 

Como podemos ver encontrar uma forma de punir os devedores foi tarefa 

difícil, desde sempre, tanto empresa quanto pessoa física.  

Conforme exposto à lei falimentar 11.101/2005 deixou bem definido quais 

seriam as empresas que não se apoiaria nela, em casos de insolvência.  

O legislador levou anos para regular a forma como as empresas iriam solver 

suas dividas perante os credores.  

Mesmo depois de anos usando a mesma legislação, e essa sendo falha na 

aplicação do instituto da falência, não foi possível criar uma norma realmente eficaz. 

Na nova lei, 11.101/2015 o legislador destinou o artigo 2º e incisos para 

dizer quais seriam as instituições que não se beneficiariam da mesma. 

Logo no artigo art.2º, incisos I e II, foco do estudo, pode-se ver como o 

legislado foi superficial ao dizer que aquelas não se enquadrariam no regime da já 

citada lei, sendo que temos regulamentação expressa na Constituição Federal e 

demais leis especiais de que tais empresas poderiam sim ser regidas pela lei geral 

de recuperação Judicial e Extrajudicial de empresas podendo se apoiar em norma 

especifica, se esta existir.   

Sendo assim, o autor se precipitou ao retirar completamente a aplicabilidade 

da lei para aquelas empresas.  

Por fim, podemos concluir que cada uma das empresas citadas no artigo 2º 

incisos I e II tem algum tipo de regularização normativa, que definem como se 

realizará a recuperação ou a falência em caso de insolvência mas isso não 

desconsidera totalmente a possibilidade de uso da norma geral.  
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