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AspectosGerais 

-Nem todas as atividades econômicas poderão se valer da atual 

Lei de Falência para os seus momentos de crise. 

 

-De acordo com o art. 1º desta lei, ela é aplicada ao empresário  
individual e às sociedades empresárias, o que exclui deste  
procedimento as sociedades simples e as cooperativas. 

 

- É preciso incluir a EIRELI. 
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-A expressão “sociedade empresária” que está no dispositivo  
supra citado deve ser entendida de forma ampla, ou seja, refere-  
se a toda sociedade que tem como atividade fim uma atividade 

empresária, independente de estar regularmente constituída sob 
a forma de uma sociedade empresária. 

 

- O mesmo se pode dizer da expressão “empresário” que aqui 

será entendido pelo aspecto material. 
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- Existem determinadas atividades empresárias que foram 

excluídas do uso da lei, conforme vai dispor o art. 2º. 

 

Art. 2º Esta Lei não se aplica a: 

I.– empresa pública e sociedade de economia mista; 

II.– 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. 
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-De acordo com a Lei Complementar 109/01 as companhias de  
seguro passam pela liquidação compulsória e não pela falência. A  
Lei 10.190/01 alterou o art. 26 do Decreto-Lei 73/66 que passou  
a ter a seguinte redação: 

 
Art. 26. As sociedades seguradoras não poderão requerer  
concordata e não estão sujeitas à falência, salvo, neste último  
caso, se decretada a liquidação extrajudicial, o ativo não for  
suficiente para o pagamento de pelo menos a metade dos  
credores quirografários, ou quando houver fundados indícios da  
ocorrência de crime falimentar. 
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-O mesmo ocorre com as operadoras de plano de saúde que só  
vão à falência quando, no concurso da liquidação extrajudicial  
decretada pela ANS (Agência Nacional de Saúde), verifica-se que 
o ativo não é suficiente para pagar pelo menos metade dos  
créditos quirografários ou se houver fundados indícios de crime  
falimentar (Lei 9656-98, art. 23 e Med. Prov. 2177/44-01). 

 
-As instituições financeiras também estão sujeitas à liquidação  
judicial prevista na Lei 6024/74. Porém, se estas sociedades se  
encontrarem no exercício regular da atividade financeira, estarão  
sujeitas à falência. 


