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Conceito de empresário 

Profissionalmente Propósito habitual 

Atividade econômica Deve buscar o lucro 

Organizada 
Utilize os fatores de produção  

de modo ordenado 

Para a produção ou 
circulação de bens 

Destinado ao mercado 

“Art. 966. Considera-se 
empresário quem 
exerce 
profissionalmente 
atividade econômica 
organizada para a 
produção ou a 
circulação de bens ou 
de serviços (...)” 



Excluídos 

Artigo 966 do Código Civil, parágrafo único:  
 

não é empresário aquele que exerça 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.  



Excluídos 

Produtores rurais não 
registrados no 

Registro Público de 
Empresas Mercantis 

Art. 971: o empresário, cuja atividade rural 

constitua sua principal  profissão, pode 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.  



Empresário individual 

Empresário Individual: pessoa física que exerce 
profissionalmente atividade econômica organizada 
para a produção ou para a circulação de bens ou de 
serviços, ainda que com o auxílio de empregados 
 
Empresário Individual:  inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF). NÃO É PESSOA JURÍDICA 
 

Responsabilidade ilimitada pelas obrigações contraídas 



EIRELI (art. 980-A) 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: é pessoa jurídica empresária 
Aplicam-se à EIRELI as regras da sociedade limitada 

Composta por uma 
única pessoa física, 

que só pode ter 
uma EIRELI 

Capital social de no 
mínimo 
100 s.m. 

Poderá resultar da 
concentração de 

quotas de 
sociedades 



Estabelecimento: elementos 

BENS MATERIAIS 

PONTO COMERCIAL 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

MARCAS 

NOME EMPRESARIAL 

Local em que se 
desenvolve a empresa 

Local em que está fixado 
o estabelecimento 

Assegura o 
reconhecimento pela 
clientela da qualidade do 
serviço e dos produtos 



Trespasse 

CONCEITO 
Alienação do estabelecimento comercial mediante  
pagamento de um preço 

EFEITOS RESPONSABILIDADE 
● Transferência de propriedade de todos os bens organizados 

para a atividade 
● Subrrogação do adquirente nos contratos estipulados para a 

exploração do estabelecimento, exceto se de caráter 
pessoal. Os terceiros poderão rescindir o contrato em 90 
dias da publicação, se ocorrer justa causa (art. 1.148) 

● Na falta de bens: eficácia com consentimento dos credores 
ou concordância tácita após intimação por 30 dias.  

Adquirente responde por débitos 
anteriores à transferência, se 
contabilizados. O alienante responde 
solidariamente até um ano após a 
publicação, para os vencidos, ou a partir 
do vencimento, para os vincendos. 

 



Sociedade Limitada: responsabilidade 

Os sócios respondem limitadamente pelo valor de suas quotas se o capital social 
estiver totalmente integralizado 

Caso não esteja totalmente integralizado, o sócios respondem ilimitada e 
solidariamente até o montante para a integralização do capital social 



Cessão da quota 

Na omissão do contrato, o 
sócio pode ceder sua quota, 

total ou parcialmente: 

a quem seja sócio, 

independentemente da 

audiência dos outros. 

a terceiros, desde que  

não haja oposição de  

titulares de mais de ¼ do 
capital social. 

Ele responde 
solidariamente até dois 
anos depois de averbada 
a modificação social 
pelas obrigações que 
tinha como sócio 

A cessão não prejudicará a  
responsabilidade do cedente: 



Assembleia geral 

Deliberação dos sócios (reunião ou assembleia) 
 

“Art. 1.072. As deliberações dos sócios (...) serão tomadas em reunião ou em assembleia, 

conforme previsto no contrato social (...).” 

 

LC 123/2006: “Art. 70.  As microempresas e as empresas de pequeno porte são desobrigadas da 

realização de reuniões e assembleias em qualquer das situações previstas na legislação civil, as 

quais serão substituídas por deliberação representativa do primeiro número inteiro superior à 

metade do capital social.” 



Assembleia geral 

Deliberação dos sócios (reunião ou assembleia) 
 
O formato de assembleia, com suas formalidades de convocação, é obrigatório quando a 
sociedade tem mais de 10 sócios (1.072, § 1º) 
 

§ 2º Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no § 3º do art. 1.152 

(convocação na imprensa oficial), quando todos os sócios comparecerem ou se 

declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia. 

§ 3º A reunião ou a assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios 

decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas. 



Assembleia geral 

Quórum de votação 
 
Regra: maioria relativa = maioria do capital social presente na assembleia, exceto se o contrato 
exigir quórum maior. 
 
Exceções: ¾ do capital social: Modificação do contrato social, a incorporação, fusão, dissolução 
da sociedade e a cessação do estado de liquidação.  
 
Maioria absoluta: designação dos administradores em ato separado, a destituição dos sócios 
administradores nomeados em ato separado ou de terceiros estranhos ao quadro social, o 
modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato e o pedido de recuperação 
judicial. 



Assembleia geral 

Quórum de votação 

2/3: nomeação de administradores não sócios se o capital já 
estive integralizado 
 
Unanimidade: Se o capital não estiver integralizado, a 
nomeação de administradores não sócios exigirá a 
unanimidade. 
 
Direito de retirada: O sócio dissidente da deliberação pode 
se retirar da sociedade na hipótese de “modificação do 
contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra” 
 



Administradores 

● Os administradores serão sempre pessoas físicas.  

● Os administradores podem ser sócios ou não sócios.  

● Caso o contrato social atribua a administração a 

todos os sócios, a determinação não se estende aos 

sócios que ingressarem na sociedade 

posteriormente. 



Dissolução parcial 

Pode ser: 

a) retirada do sócio em 
razão de seu direito de 

recesso  

b) exclusão 

judicial 

extrajudicial 



Dissolução parcial 

Exclusão judicial:  

●  incapacidade superveniente do sócio;  

●  razão da demonstração de falta grave desse.   

Requisitos: aprovação da maioria dos demais sócios e pedido judicial.   

Pode ocorrer a exclusão do sócio majoritário 



Dissolução parcial 

Exclusão extrajudicial: 

●  previsão no contrato social;  

●  deliberação da maioria absoluta do capital social; 

●  ato de inegável gravidade.  

Apenas o sócio minoritário poderá ser excluído da sociedade 

Exige prévia possibilidade de o sócio exercer o contraditório 



Dissolução total 

Poderá a sociedade ser dissolvida se: 

●  vencer o seu prazo de duração, a menos que se prorrogue automaticamente por 

não ter ocorrido oposição de sócios;  

●  pelo consenso dos sócios;  

●  por deliberação da maioria absoluta dos sócios, na hipótese de sociedade por prazo 

indeterminado;  

●  pela falta de pluralidade de sócios, caso não seja reconstituída em 180 dias;  

● e a extinção da autorização para funcionar. 



Recuperação de empresas 

Conceito: 
Trata-se de meio judicial que 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 (art. 47 LRF) 

 
Premissa:  

 
Negociação devedor x credores e criação de ambiente propício 
para que se encontrem possibilidades de superação da crise. 



Processamento da recuperação judicial 

Deferimento do processamento da recuperação: 
 
Art. 52 LRF. (...):  
 nomeia o administrador judicial; 
 determina a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor por 180 dias. 
 suspensão de prescrição dessas ações. 
 
Não se suspendem: 

● ações que demandem quantia ilíquida; 

● reclamações trabalhistas; 

● execuções fiscais (sem parcelamento fiscal); 

● ações e execuções movidas por credores não sujeitos à recuperação judicial ( ACC, proprietário 

fiduciário, arrendador mercantil, vendedor/promitente de imóvel, bem com reserva de domínio). 



Créditos excluídos 

Créditos excluídos da recuperação judicial: 
 
 1 – obrigações a título gratuito 

 2 – despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação, salvo as custas judiciais 
decorrentes do litígio com o devedor. 
 3 – Travas bancárias: 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 
(art. 49, §3º). 

 
Súmula 59, do TJ: Classificados como bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de créditos podem ser 
objeto de cessão fiduciária. 
Súmula 60: A propriedade fiduciária constitui-se com o registro do instrumento no registro de títulos e 
documentos do domicílio do devedor. 



Plano de recuperação 

Plano de recuperação: 
 
Prazo: 60 dias – prazo improrrogável (art. 53, da LRF) 
 
Limitações: 

● Prazo necessariamente inferior a 1 ano para pagamento dos créditos trabalhistas ou 

decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial; 

● Prazo necessariamente inferior a 30 dias para pagamento, até o limite de 5 salários mínimos 

por trabalhador, de créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses 

anteriores ao pedido de recuperação. 

● Credores com garantias reais. A supressão da garantia exige aprovação expressa (art. 50, §1) 



AGC: Assembleia Geral de Credores 

Assembleia Geral de Credores: 

● Quórum ordinário para a aprovação (art. 45); 

● Quórum alternativo e a possibilidade do 

“cram down” (art. 58, §1º).  

Requisito de que o plano não implique 

tratamento diferenciado entre os credores da 

classe que houver rejeitado 

● Voto abusivo. 



Concessão 

Efeitos 

● Determinação de anotação da recuperação no registro do devedor  

(“em recuperação judicial”) 

● Vincula todos os credores ao plano 

● Decisão é título executivo judicial 

● Novação dos créditos anteriores ao pedido, se previstos no plano 

● Não extingue as obrigações dos devedores solidários (acessórios e garantias da 

dívida) – apenas se tiver aprovação expressa do credor (art. 59 e art. 49, §1) 



Concessão 

Efeitos 

● A novação prevalece apenas se não houver convolação (reconstituição nas 

condições originais) 

● Alienação de ativos previstos no plano 

● Livre de quaisquer ônus e sem sucessão do arrematante 

● Formas de alienação (art. 142 – leilão, propostas fechadas e pregão) 



Recuperação extrajudicial 

Legitimidade ativa 
Qualquer empresário, a menos que proibidos por lei especial – exceto empresas de aviação comercial – 
(arts. 198 e 199); desde que (art. 48): 

● Atividade regular há mais de 2 anos; 
● Não seja falido ou tenha as responsabilidade extintas; 
● Não tenha, em 5 anos, obtido recuperação. 
● Não tenha sido condenado ou não tenha administrador ou sócio controlador condenado por 

crime falimentar. 
● Não poderá requerer a homologação empresário cuja recuperação judicial esteja pendente ou 

tenha realizado recuperação extrajudicial ou judicial há menos de 2 anos (art. 161, §3º). 

CONCEITO 
é o acordo firmado com os credores, extrajudicialmente, para a 
superação da crise econômico-financeira pelo qual passa a empresa. 



Recuperação extrajudicial 

Créditos submetidos à recuperação: 
● Todos os créditos existentes na data do pedido podem ser submetidos à 

recuperação extrajudicial (art. 49, da LF).  
 

Créditos excluídos da recuperação extrajudicial (art. 161): 

● Créditos de natureza tributária (art. 187, do Código Tributário Nacional); 

● “Trava bancária” (art. 49, §3º, da LRF) - prevalecerão os direitos de 

propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.; 

● Créditos trabalhistas ou decorrentes de acidente de trabalho (art. 161, §2º) 



Homologação obrigatória 

● O plano não precisa abranger todas as classes de credores. 
 

● Pode o plano abranger, ainda, grupo de credores de mesma natureza e 
sujeito a semelhantes condições de pagamento (art. 163, §1º, da LF). 
 

● A homologação exige a aprovação de ao menos 3/5 de todos os créditos de 
cada espécie pelo plano de recuperação abrangidos, mas apenas dos 
créditos incluídos no plano. 
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