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É possível a falência da pessoa física? O que diz o direito?  

(nacional e comparado) 

     Maycon  Machado  1 

Daniel  Tapíê Camargo Barbosa2 

 

O Instituto da Insolvência Civil,  falência pessoal se possível fosse utilizar-se da   

nominação dada a falência das pessoas jurídicas, é compreendido como o estado de dificuldade 

que se encontra o devedor (pessoa física)  no qual as dívidas por si contraídas superam o 

patrimônio ( então expropriável)  e  capaz de saldar os créditos exigíveis, trazendo   limitações 

aos credores.3  

 

A insolvência civil, instituto cuja importância prática acentua-se ainda mais em tempos 

de crise econômica “vem padecendo de um prolongado descaso legislativo” 4. A ordem jurídica é 

severa e incapacitante no que se refere a temas que envolvem a pessoa natural.  

Como numa avalanche, os efeitos da insolvência pessoal são devastadores e se estendem 

desde a ordem pessoal como em relação aos  bens acumulados muitas vezes a duras penas e 

fruto de longos anos de dedicação pessoal. 

No campo privado e empresarial, o país avançou com a Lei 11.101 de 2005, que trata 

sobre a falência e recuperação de empresas, pela qual reconheceu-se a necessidade de substituir 

o tratamento sancionatório e punitivo, por outros instrumentos jurídicos que vieram a permitir a 

retomada da atividade produtiva pelas sociedades empresárias.  

 

Contudo, em relação à pessoa física, a legislação pátria adota um tratamento rigoroso e 

inflexível, especialmente no caso de sua insolvência, resultando não apenas numa cruel 

contradição, vez que o sistema jurídico  “esquece” de alocar no centro da discussão a reabilitação 

comercial da pessoa humana ou nos termos do direito “natural”.  

 

Comparado a outros países, como é o caso dos Estados Unidos da América e da Europa, 

em que já se admite a possibilidade de declaração de falência da pessoa física (bankruptcy), no 

Brasil ainda não há previsão legal sobre o tema, sendo possível, contudo, requerer a declaração 

de insolvência civil, ainda pouco aplicada ou priorizada  pelo legislador.  

 
1Advogado na BP&O Advogados. Especialista em Direito Empresarial. 
2 Estudante de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
3 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 2.ed. em e-book baseada na 1.B, ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2016. p. 857. Livro Eletrônico.  
4 SCHREIBER, Anderson. Insolvência Civil e Superendividamento. Disponível em http://genjuridico.com.br/2018/02/13/insolvencia-

civil-e-superendividamento/. Acesso em 13/06/2020. 
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http://genjuridico.com.br/2018/02/13/insolvencia-civil-e-superendividamento/
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Não valorizada como deveria, porque o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 

1.052, estabeleceu que até a edição de legislação específica para regulamentar a matéria, as 

execuções contra os devedores insolventes em curso ou que venham a ser propostas, serão 

regulamentas pelo Código de Processo Civil de 1973.5 

 

Em que pese o novo Código Processual tenha remetido a análise do instituto aos 

dispositivos do código antigo, estabelece um juízo universal de credores, o que confere a 

insolvência a natureza de falência civil.6 

 

O status de insolvente não pode ser decretado de ofício pelo Poder Judiciário ou pela 

simples declaração de vontade do próprio devedor, de modo que é imprescindível a instauração 

de processo judicial para tanto.  Enquanto que no direito processual comparado o poder de 

declarar o “estado de insolvência” pode advir da própria parte, além dos credores, no direito 

nacional fica o mesmo restrito.  

 

Ainda pela legislação brasileira mesmo que haja a insolvência do devedor, o credor não é 

obrigado a adoção de medida executiva concursal, podendo buscar a satisfação de seus créditos 

mediante execução singular, ao menos até que se tenha uma decisão de insolvência civil, 

momento em que os efeitos passam a ser erga omnes, vinculando os credores a um juízo 

universal.  

 

Do mesmo modo, a  provocação judicial pode ocorrer de forma voluntária, quando 

pleiteada pelo devedor ou pelo inventariante do espólio do devedor, ou necessária, quando 

requerida contenciosamente por qualquer um de seus credores quirografários.7  

 

Nos casos em que a insolvência é pleiteada pelo próprio devedor ou seu espólio, o Código 

de Processo Civil estabelece nos artigos 759 e 760, que será informado na petição a relação de 

credores e seus respectivos créditos, a individualização de seus bens e estimativa de valor de cada 

um, bem como o relatório patrimonial com as causas que levaram a insolvência.   

 

No direito comparado também há essa exigência quando a falência é pleiteada pelo 

próprio devedor. Contudo, a diferença reside no fato de quem em países como EUA, Canadá e 

Espanha permite-se que essa petição seja apresentada na forma de um “plano de recuperação”, 

que se aprovado, deverá ser cumprido para que surta seus efeitos legais. 

 
5 Que nos artigos 748 a 786-A, trata especificamente da execução por quantia certa contra devedores insolventes. 
6 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual civil. v. III. 47. ed., rev., atual. e 
ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 720. Livro Eletrônico.   
7 Ibidem. p. 730.    
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 Por outro lado, quando a ação de insolvência civil é ajuizada por um dos credores, a inicial 

deverá ser instruída com o título executivo judicial ou extrajudicial exigido, sendo citado o 

devedor que poderá, no prazo legal, pagar o débito demonstrando sua solvabilidade, opor 

embargos do devedor, ou depositar a importância do crédito para discutir a legitimidade ou o 

valor da cobrança.  

 

Pela sistemática processual brasileira, a insolvência civil pode ser constatada através de 

duas formas: (i) a real, quando as dívidas excederem o balanço patrimonial do devedor (art. 748); 

e; (ii) a presumida, quando se possa induzir de uma situação que o ativo do devedor não é 

suficiente para quitação do passivo, como, por exemplo, quando não possuir outros bens livres e 

desembaraçados passíveis de penhora (art. 750, I).8 

 

Por essa razão, no Brasil o processo de insolvência é constituído por duas fases distintas, 

a primeira tipicamente de cognição, onde buscar-se-á apurar e declarar o estado de 

insolvabilidade, ou não, do devedor através de sentença declaratória de mérito que, sendo 

confirmatória da insolvência, faz com que se encerre a fase preliminar, abrindo caminho para a 

segunda fase, onde serão adotadas as medidas para satisfação dos créditos.9 

 

Nessa fase, o devedor sofre os efeitos da insolvência, análogos ao processo de falência 

da pessoa jurídica, pois haverá o vencimento antecipado de todas as suas dívidas, a arrecadação 

de todos os seus bens à massa e, por fim, a execução forçada para fins de satisfação dos credores 

que tiverem se habilitado no procedimento. 

 

Os maiores efeitos sentidos pelo devedor são, contudo, os de ordem subjetiva, pois há a 

perda dos direitos de administração e disposição de seus bens, que ficarão sob a custódia e 

responsabilidade de um administrador nomeado pelo juízo, além de perder a capacidade 

processual de ser parte, de modo que a representação da massa também será conferida ao 

administrador.10  

 

Esse procedimento (arrecadação de bens, nomeação de uma administração e alienação) 

também é comparável aos países que autorizam a falência pessoal, como os Estados Unidos e 

Espanha, enquanto que no Canadá, se o pedido de insolvência (como lá nomeado) for realizado 

 
8 Mas, como bem ressalvado por Humberto Theodoro Junior, “a perda da administração, no entanto, não pode ser equiparada à perda 
da capacidade ou da personalidade do insolvente, uma vez que conserva ele a plenitude da aptidão para exercer todos os direitos não 
patrimoniais e mesmo os de natureza patrimonial que se refiram a bens não penhoráveis.” THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de 
Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual civil. v. III. 47. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. 
p.731, Livro Eletrônico. 
9 De acordo com Celso Neves (1999, v. 7, n. 127, p. 284), citado por Humberto Theodoro Junior: “à atividade jurisdicional que culmina 
com a sentença declaratória da insolvabilidade segue-se, incontinenti, a atividade juris satisfativa própria da execução concursal”. 
Ibidem, p. 727. 
10 Ibidem, p.723 
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pelo próprio devedor, ele permanece no direito de administração de seus bens, ao contrário do 

que ocorre quando é pleiteada por um credor.  

 

Destaca-se que, o Código de Processo Civil brasileiro autoriza ao devedor que após a 

aprovação do quadro geral de credores seja proposta uma forma de pagamento, análoga a um 

plano de recuperação, de modo que não havendo oposição a proposta será aprovada por 

sentença. Porém, nos termos do artigo 770 do Código de Processo Civil, até que o quadro geral 

de credores seja organizado, os bens arrecadados do devedor já poderão ter sido alienados, 

sendo então apurado o percentual que caberá a cada credor no rateio, o que, em última análise, 

tornaria sem efeito a proposta inicialmente apresentada.  

 

Em relação aos bens arrecadados e credores, o processo de insolvência e o juízo universal 

admitem duas exceções, quais sejam, uma de ângulo objetivo, eis que os bens considerados 

impenhoráveis pela legislação pátria não serão arrecadados pela massa e, do ponto de vista 

subjetivo, a Fazenda Pública, a rigor do art. 187 do Código Tributário Nacional, não faz parte do 

concurso de credores, exceto entre as pessoas jurídicas de Direito Público.11  

 

Com a liquidação e alienação dos bens arrecadados do devedor insolvente, os valores 

recebidos pela massa serão utilizados para satisfação dos credores concorrentes, assim como 

para saber se sobrou ou faltou bens para satisfação integral dos créditos.  

 

Caso tenha sido liquidado a massa sem a quitação integral dos credores, a sentença de 

encerramento da insolvência, embora coloque fim momentâneo a execução, não exclui a 

obrigação do devedor em relação ao saldo apurado. Isso porque, o Código de Processo Civil 

estabelece nos artigos 774 e 775, que o devedor insolvente continua obrigado pelo saldo, 

respondendo os bens que vier a adquirir até a extinção das obrigações, desde que passíveis de 

penhora.  

 

Neste ponto, a legislação processual internacional admite um “perdão” de parte das 

dívidas, de modo que os credores não poderão mais cobrar os devedores. O objetivo da legislação 

internacional, ao contrário do que ocorre no Brasil, é que com o pedido de falência seja permitido 

conceder um novo recomeço a pessoa falida. 

 

No processo de insolvência, com a instauração do concurso universal de credores, 

interrompe-se a prescrição das obrigações não cumpridas, que só retoma a sua fluência a partir 

do trânsito em julgado da sentença de encerramento do processo de insolvência. Ainda, após o 

prazo de cinco anos da sentença, as obrigações do devedor são consideradas extintas.   

 
11 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 2.ed. em e-book baseada na 1.B, ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2016. p. 858. Livro Eletrônico. 
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Como se nota, muito embora o instituto da insolvência civil guarde relação com o 

processo de falência da pessoa jurídica, a ela não se equipara. Humberto Theodoro Junior12 

analisando a questão faz algumas distinções entre os institutos, e nos auxilia a avaliar o tema de 

forma sintética, como se extrai do quadro abaixo: 
 

Falência Insolvência 

Produz efeitos diversos, caso seja classificada 

como fraudulenta ou fortuita. 

Não sofre influência das mencionadas 

classificações, apenas no direito ao 

pensionamento é que se analisa a falta de 

culpa do devedor pela sua situação financeira 

prejudicada.  

Pode refletir diretamente na apuração de 

crimes falimentares. 

Não institui figuras penais análogas aos crimes 

falimentares, inexistindo inquérito judicial. 

Estipula um período suspeito, onde os atos 

praticados podem ser considerados 

fraudulentos e, consequentemente, 

ineficazes. 

A sentença da insolvência não estipula um 

período suspeito, não goza de eficácia 

retroativa ou gera para os credores hipótese 

revocatória especial de atos do insolvente. 

A pessoa jurídica tem o dever de requerer a 

autofalência, nos termos dos artigos 94 e 105 

da Lei n.º 11.101/2005. 

O Código de Processo Civil confere a 

faculdade do devedor civil pleitear sua 

autofalência, a rigor do art. 759 do CPC/73.  

Para evitar a falência existe o instituto da 

recuperação judicial. 

No processo de insolvência inexiste figura 

análoga.  

Baseia-se na ausência de pagamento ou 

impontualidade do pagamento. 

A insolvência civil não se baseia na ausência 

de pagamento ou impontualidade do 

devedor, de modo que a petição inicial não 

precisa ser instruída com o protesto do título 

insatisfeito. 

 

Se comparado ao instituto da falência pessoal legalizado em outros países, a insolvência 

civil no Brasil não passa de um método de execução judicial forçada na qual todos os bens do 

devedor são arrecadados para fins de alienação e satisfação de seus credores.  

 

 
12 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual civil. v. III. 47. ed., rev., atual. e 
ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 725/726. Livro Eletrônico. 
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Nos Estados Unidos do América, por exemplo, o objetivo maior da declaração de falência 

civil é oportunizar o devedor um recomeço desimpedido de obrigações passadas, quitando parte 

de suas dívidas e liberado do restante, ou até mesmo apresentando-se um plano de pagamento, 

análogo a um plano de recuperação judicial.   

 

Neste sentir, o Código de Falência dos Estados Unidos estabelece dois tipos de falência 

pessoal, que dependerá do caso em concreto.  O primeiro deles, regido pelo capítulo sete que é 

muito similar ao instituto da falência civil no Brasil quando requerido pelo próprio credor.13 

 

Através de petição dirigida ao Tribunal de Falência, o devedor declara a impossibilidade 

de pagar seus débitos, listando seus credores, valores e natureza das obrigações, suas fontes de 

receita, a relação de seus bens, além de informar suas despesas mensais para sobrevivência. 

Admitido o pedido, será nomeado um “administrador” que terá a responsabilidade de reunir e 

liquidar os ativos não isentos do devedor de forma a garantir a maximização do retorno financeiro 

para quitação dos credores quirografário.  

 

Há a possibilidade de determinadas dívidas serem quitadas quando do pedido de falência, 

sejam aquelas que já estejam no curso de demanda judicial ou não, sendo vedado aos credores 

adotarem qualquer medida de cobrança. Contudo, dívidas alimentícias, alguns impostos, dívidas 

educacionais, dívidas com origem dolosa, dentre outras listadas no Código de Falência não são 

passíveis de serem aliviadas. E caso o sujeito venha a falir novamente, será permitido um novo 

pedido somente após 8 anos da primeira declaração de falência.  

 

Já, o pedido de falência realizado com base no capítulo treze, foi projetado para aqueles 

devedores que possuam uma fonte regular de renda. Neste, o devedor apresenta um plano do 

pagamento de seus credores ao longo de três a cinco anos, que será aprovado ou desaprovado 

pelo Tribunal.14  

 

A grande vantagem de requerer a falência com base neste capítulo, é que se permite ao 

devedor manter a posse de sua propriedade, realizando o pagamento de seus credores conforme 

o plano aprovado por meio do administrador judicial. Enquanto estiver vigente e em dia o plano, 

o devedor está protegido contra ações judiciais, penhoras e outras formas de cumprimento 

forçado das obrigações, permitindo-se ao Tribunal a quitação de determinadas dívidas do 

devedor. 

 

 
13 United States Courts. Chapter 7 - Bankruptcy Basics. Disponível em: <https://www.uscourts.gov/services-
forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-7-bankruptcy-basics>. Acesso em 07 de jun. de 2020. 
14 United States Courts. Chapter 13 - Bankruptcy Basics. Disponível em: < https://www.uscourts.gov/services-
forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-13-bankruptcy-basics>. Acesso em 07 de jun. de 2020. 
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Como se denota, diferente do Brasil em que a responsabilidade pelo saldo de débitos não 

quitados permanece mesmo após a alienação integral do patrimônio do devedor, podendo 

responder com patrimônio futuro, nos Estados Unidos a falência possibilita a quitação e liberação 

de certas dívidas para que o devedor possa recomeçar sem nenhum ônus.  

 

No Canadá, o procedimento de falência pessoal é regulamentado pela Lei de Falências e 

Insolvências, usualmente conhecida como BIA (Bankruptcy and Insolvency Act), sendo elegível 

para a falência a pessoa que possuir pelo menos US$1.000 em dívidas.15  Segundo a BIA, a falência 

pode ser requerida pelo próprio devedor insolvente, como por um de seus credores. Como nos 

Estados Unidos, a BIA permite que o devedor apresente uma proposta de quitação de suas 

dívidas, ou um plano de recuperação, para fins de aprovação pelos devedores., se o plano não 

for cumprido, um administrador será nomeado para administrar a falência, onde arrecadará e 

alienará os bens disponíveis para fins de quitação dos débitos.  

 

No Reino Unido, a legislação também permite a declaração de falência de pessoas físicas 

insolventes. O próprio devedor ou um de seus credores pode requerer a abertura do processo de 

falência junto ao Tribunal do condado ou no Superior Tribunal de Londres, desde que a dívida 

seja superior a £ 5.000 libras esterlinas.16 

 

Na Espanha, o processo não é de falência, mas sim de insolvência. Qualquer devedor 

pode ser declarado insolvente, seja uma pessoa singular ou coletiva, um comerciante ou uma 

pessoa física. Se o pedido de insolvência for realizado pelo devedor, é lícito que durante o período 

de dois meses comunique ao Tribunal que os débitos estão sendo negociados com os credores 

para fins de refinanciamento, de modo que neste período não é permitido a execução individual 

dos bens do devedor. Caso não seja realizado o acordo ou não tenha ocorrido a informação de 

negociação, o tribunal examinará a documentação apresentada e, se for justificada a insolvência 

ou a sua iminência, declarará o devedor em situação de insolvência no mesmo dia do pedido ou 

no dia seguinte.17  

 

Sendo a insolvência solicitada por um credor, o devedor é notificado e tem a possibilidade 

de se opor à declaração de insolvência. O devedor pessoa singular em situação de insolvência 

atual ou iminente que tenha um passivo estimado não superior a cinco milhões de euros pode 

solicitar um processo para chegar a um acordo extrajudicial de pagamentos. Podem também 

 
15 Government of Canada. Justice Laws Websit. Disponível em: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-3/>. Acesso em 07 de jun. 
de 2020. 
16 Business Rescue Expert. Defining Insolvency and Bankruptcy for UK Businesses. Disponível em: < 
https://www.businessrescueexpert.co.uk/insolvency-vs-bankruptcy-uk/> Acesso em: 07 de jun. de 2020. 
17 European Justice. Insolvência Civil na Espanha. Disponível em: <https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-es-
pt.do?member=1>. Acesso em: 07 de jun. de 2020. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-3/
https://www.businessrescueexpert.co.uk/insolvency-vs-bankruptcy-uk/
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-es-pt.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-es-pt.do?member=1
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fazê-lo as pessoas coletivas que cumprem os requisitos previstos no artigo 231.º da Lei da 

Insolvência espanhola. 

 

Diferente do Brasil em que o insolvente perde o poder de administração de seus bens, na 

Espanha a administração ocorre de duas formas. Em princípio, parte-se da diferenciação entre 

insolvência voluntária e insolvência obrigatória, sendo que, pela primeira, o devedor mantém a 

administração e disposição do seu património, ficando sujeito à intervenção do administrador. 

No caso da obrigatória, a regra é inversa, prevendo-se a suspensão para o devedor dos poderes 

de administração e disposição do seu património, sendo substituído pelo administrador. A 

regulação tem como objetivo a preservação do património e o resultado do processo.  

 

CONCLUSÃO: 

 

Como visto, diferentemente  da prática de outros países, o Brasil não possui previsão 

acerca da falência da pessoa natural, contudo, autoriza o reconhecimento da insolvência civil, 

instituto, diga-se, desatualizado, pouco utilizado e que dispende tratamento cruel quanto a 

forma, dificultando o soerguimento do devedor. 

 

O objetivo do presente estudo não é esgotar a matéria  mas sim demonstrar a urgência 

ao legislador para revisitar a legislação a fim de modernizá-la e permitir o uso de mecanismos 

processuais  menos gravoso que possibilitem de fato a recuperação do sujeito sem a necessidade 

de sofrer tamanhos efeitos objetivos e subjetivos vistos pela atual forma dada pela insolvência, 

que mais vislumbram aniquilar as chances de retomada do devedor.  

 

Neste caso, uma possível inovação seria a reforma do texto normativo, de modo a incluir  

fase anterior à decisão de insolvência, já autorizada às pessoas jurídicas e presente no direito 

comparado, a fim de oportunizar ao devedor a elaboração e apresentação de um verdadeiro  

“plano recuperacional “ a semelhança do ora concedido às pessoas jurídicas pela Lei de 

Recuperação Judicial e Falências.  

 

Tal possibilidade legal, permitiria a retomada da confiança dos negócios pessoais e assim  

o retorno ou a manutenção de atividades com potencial de revitalização econômica,  uma 

esperança  a inúmeras pessoas físicas atingidas duramente pela atual crise e para a qual uma 

mudança legislativa seria mais que bem vinda.    

  

 


