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RESUMO 

 

 

O presente estudo possui o escopo de analisar a aplicabilidade do negócio 

jurídico processual no âmbito da recuperação judicial de empresas, contemplada 

pela Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. A estrutura deste trabalho 

científico se dará a partir dos seguintes exames: (i) o negócio jurídico na esfera 

da lei material civil, englobando nesse item também a teoria do fato jurídico; (ii) 

o negócio jurídico processual, previsto nos artigos 190 e 191, ambos do Código 

de Processo Civil de 2015, demonstrando os limites de conteúdo, forma de 

concretização e hipóteses de invalidação; (iii) a recuperação judicial de 

empresas com base no seu procedimento, finalidade, natureza jurídica e 

princípios jurídicos aplicáveis; e (iv) a compatibilização do negócio jurídico 

processual na recuperação judicial de empresas, abordando situações concretas 

de celebração. 

 

 

Palavras-chave: Recuperação judicial de empresas. Negócio jurídico 

processual. Compatibilização. Aplicabilidade. 

 



ABSTRACT 

 

 

The present study has the scope of analyzing the applicability of the legal 

business process in the scope of business reorganization, contemplated by Law 

11,101 of February 9, 2005. The structure  of this scientific work will be based on 

the following exams: (i) legal business in the sphere of civil law, encompassing in 

this item also the theory of legal fact; (ii) the legal business process, provided for 

in Articles 190 and 191 of the Code of Civil Procedure of 2015, demonstrating the 

limits of content, form of concretization and hypothesis of invalidation; (iii) 

business reorganization based on their procedure, purpose, legal nature and 

applicable legal principles; and (iv) the compatibility of the legal business process 

in the business reorganization, addressing concrete situations of celebration. 

 

 

Keywords: Business reorganization. Legal business process. Compatibility. 

Applicability.
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1  INTRODUÇÃO 

O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 190 e 191, trouxe para o 

ordenamento jurídico pátrio a figura do negócio jurídico processual, o qual adveio do 

direito estrangeiro, em especial de países como França, Alemanha e Itália. A partir 

disso, legislações especiais que adotam o digesto processual civil em caráter 

subsidiário poderão, por conseguinte, ser objeto de utilização do pré-falado negócio 

jurídico processual. 

Sob esse prisma encontra-se a Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que 

contempla a falência, a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial, sendo esta 

última modalidade o objeto do presente estudo. Extrai-se do artigo 189 da citada lei, 

que se aplica o Código de Processo Civil no que couber, aos procedimentos previstos 

nessa lei especial. 

Portanto, o fito do estudo em apreço se declina para a análise da aplicabilidade 

do negócio jurídico processual no âmbito da recuperação judicial de empresas, 

abordando tópicos referentes ao instrumento adequado para celebração, em especial 

o plano de recuperação judicial, sujeitos legitimados, limites de conteúdo, 

concretização da celebração, invalidação e, por último, algumas hipóteses 

exemplificativas de cláusulas do negócio jurídico processual. 

Entrementes, para atingirmos as ilações conclusivas anteriormente elencadas 

acerca do negócio jurídico processual, entendemos precipuamente necessária a 

abordagem preambular do negócio jurídico no âmbito da legislação material civil, 

trazendo à baila, em especial, a teoria do fato jurídico e a configuração dos planos da 

existência, validade e eficácia. 

Na sequência, iremos abordar a própria figura do negócio jurídico processual, 

procedendo com a análise histórica, conceitual e de caracterização dos planos da 

existência, validade e eficácia, extraídos do estudo inicial do negócio jurídico na esfera 

civil. Nesse capítulo versaremos ainda sobre o tratamento legal no direito brasileiro e 

estrangeiro, com o objetivo de compararmos a amplitude de aplicação do negócio 

jurídico processual em outros sistemas legais. 

Por fim, para que haja sustentabilidade de posicionamentos científico referente 

à compatibilização do negócio jurídico processual na recuperação judicial, 

contemplaremos a figura da recuperação judicial de empresas, especificamente com 
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alicerce no seu histórico, na sua finalidade, na natureza jurídica e nos princípios 

jurídicos aplicáveis, o que outorgará embasamento para verificarmos e 

caracterizarmos a real possibilidade de celebrações dos negócios jurídicos 

processuais no âmbito da recuperação judicial de empresas. 
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2  NEGÓCIOS JURÍDICOS 

2.1  FATO JURÍDICO 

De início, esclarecemos que a necessidade de se analisar a figura do fato 

jurídico é justificada tendo em vista que o negócio jurídico decorre em sua essência 

do próprio fato jurídico. 

O direito romano, em seu particular, serviu de base para a construção e 

evolução da ciência do direito em diversos países do mundo, não sendo diverso para 

o Brasil. Entretanto, quando analisamos o instituto do fato jurídico, não há indícios de 

sua existência na era dos jurisconsultos romanos, sendo direcionado pela doutrina a 

Savigny como o criador dessa figura jurídica1. 

No Brasil, tendo como arrimo a doutrina germânica, foi Pontes de Miranda2 que 

disseminou o fato jurídico, assim conceituando-o: 

Após acurado estudo dos fatos jurídicos, a partir da revisão dos processos 
lógicos e metodológicos empregados para se classificarem os fatos jurídicos, 
tivemos de assentar, preliminarmente, que (a) são fatos jurídicos quaisquer 
fatos (suportes fáticos) que entrem no mundo jurídico, portanto sem qualquer 
exclusão de fatos contrários a direito, (b) o hábito de se excluírem, no conceito 
e na enumeração dos fatos jurídicos, os fatos contrários ao direito, 
principalmente os atos ilícitos, provêm de visão unilateral do mundo jurídico, 
pois os atos ilícitos, como todos os fatos contrários a direito, entram no mundo 
jurídico, são fatos jurídicos contrários a direito, que, recebendo a incidência 
das regras jurídicas, que nele se imprimem, surtem efeitos jurídicos (direito, 
pretensão e ação de indenização até restituição, direito ao desforço pessoal, 
à reedificação etc.). 

O fato jurídico pressupõe a existência de um fato ou conjunto de fatos “sociais” 

que passaram a ser “jurídicos” quando da absorção, seja de forma pacífica ou 

contrária, do efeito de uma regra jurídica. Portanto, um fato jurídico sempre nasce de 

um fato social, o qual, em determinado momento de sua existência, recebe a 

                                            
1 “A definição de Savigny, naturalmente, sofreu a crítica da doutrina em razão de se haver limitado 

a referir o nascimento e a extinção das relações jurídicas, sem mencionar as transformações por 
que elas passam e outros efeitos que se verificam, também, em virtude dos fatos jurídicos.” 
(MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 20. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 163) [“L’elaborazione, nell’ambito dela teoria del fatto giuridico, del concetto di 
negozio giuridico è certamente uno deu resultati più significativi che la cultura tedesca há 
consegnato al pensiere giuridico moderno.” (FERRI, Giovanni B. Il negozio giuridico tra libertà e 
norma. Rimini: Maggioli Editore, 1995. p. 19)] 

2 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000. v. 2. p. 222. 
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incidência de uma regra jurídica, seja para afirmá-lo como para contrariá-lo, tornando-

o, assim, jurídico. 

Superada a base conceitual do fato jurídico, passemos a ingressar na 

classificação adotada pela doutrina, a qual possui divergência de critérios, sejam 

aqueles que carregam maior facilidade didática, ou aqueles que possuem maior 

profundidade científica que os tornam, todavia, mais complexos. 

2.1.1 Natural ou Involuntário 

Os fatos jurídicos podem ser naturais ou involuntários, ou seja, que 

independem do emprego de qualquer atividade humana para surtirem efeitos no 

mundo jurídico3. Contudo, o predicado de não serem produzidos por força humana 

não quer dizer que não geram efeitos aos sujeitos de direito, v.g., um fenômeno natural 

que destrói uma determinada cidade, o nascimento ou a morte de um ser humano e o 

transcurso de um certo prazo, são fatos que não são confeccionados pela conduta 

humana, mas geram efeitos aos indivíduos. 

De igual compreensão, temos a doutrina portuguesa de Heinrich Ewald Hörster4 

acerca do fato jurídico natural ou involuntário: 

Nos factos jurídicos involuntários, o próprio facto produz-se 
independentemente da vontade humana. Uma vontade de porventura possa 
coexistir não tem relevância jurídica nenhuma. Pertencem aos factos jurídicos 
involuntários, p. ex., o decurso do tempo, o nascimento, a aquisição da 
maioridade, a morte, a acessão natural, o perecimento natural de uma coisa, 
etc. 

Outra denominação adotada para o fato jurídico natural ou involuntário advém 

da doutrina de Pontes de Miranda5, o qual atribuiu à nomenclatura de fatos jurídicos 

                                            
3 “Os naturais, independentes da vontade do homem, não são, porém, a ele estranhos, uma vez que 

atingem as relações jurídicas, e, como é o homem o seu sujeito, a ele interessam evidentemente” 
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 1. 

p. 459)  
4 HÖRSTER, Heinrich Ewald. A parte geral do código civil português: teoria geral do direito civil. 

Coimbra: Livraria Almedina, 2005. p. 204. 
5 “Fatos jurídicos stricto sensu são fatos que entram no mundo jurídico sem que haja, na composição 

deles, ato humano, ainda que, antes da entrada deles no mundo jurídico, o tenha havido; e.g., 
nascimento, morte, idade; adjunção, mistura, confusão, produção de frutos, aluvião, aparição de 
ilha.” (MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000. v. 2. p. 

225) 
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stricto sensu aqueles possuem as mesmas características já delineadas 

anteriormente.  

Ainda, nessa mesma linha de critério, Marcos Bernardes de Mello6, não 

obstante acompanhar a existência do fato jurídico stricto sensu, orienta que as 

catalogações dos fatos jurídicos devem se basear no elemento cerne do suporte fático 

hipotético, e não na configuração que apresentam no ato de suas concretizações. 

2.1.2 Atos-Fatos 

O ato-fato jurídico, como modalidade de fato jurídico, representa que a vontade 

humana somente está presente em sua contemplação; todavia, o regramento jurídico 

desconsidera esse ato volitivo e somente considera os efeitos ao fato resultante 

propriamente dito. 

Marcos Bernardes de Mello7 acertadamente conceitua o ato-fato jurídico da 

seguinte forma: 

É evidente que a situação de fato criada pela conduta, comissiva ou omissiva, 
constitui uma mudança permanente no mundo, passando a integrá-lo 
definitivamente, sem que haja a possibilidade de, simplesmente, ser 
desconsiderada (como seria possível se se tratasse, exclusivamente, de 
conduta). Como o ato que está à base da ocorrência do fato é da substância 
do fato jurídico, a norma jurídica o recebe como avolitivo, abstraindo dele 
qualquer elemento volitivo que, porventura, possa existir em sua origem; não 
importa, assim, se houve, ou não, vontade em praticá-lo.  

Ademais, o ato-fato jurídico, na teoria de Pontes de Miranda, se desdobra em 

três espécies, quais sejam: ato real, que consiste na existência de um ato humano 

que desencadeia certas consequências, porém a configuração do fato jurídico advém 

do fato resultante e não da conduta humana (v.g., ocupação e abandono de bem 

móvel); ato-fato jurídico indenizativo, que representa a obrigatoriedade de um dever 

de indenizar, decorrente de uma conduta humana não contrária ao direito (v.g., 

desforço pessoal para manutenção da posse, dentro dos limites da defesa 

possessória, se lhes sobrevém sentença contrária)8; e ato-fato jurídico caducificante, 

que se perfectibiliza quando da extinção do fato, por decorrência da perda de um 

                                            
6 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 188. 
7 Ibidem, p. 178. 
8 Ibidem, p. 190. 
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direito advindo da decadência ou pela perda do direito da ação, refletida pela 

prescrição.  

2.1.3 Voluntário 

A contrario sensu dos fatos jurídicos naturais ou involuntários, existem os fatos 

jurídicos voluntários, os quais necessitam do emprego volitivo, seja positivo 

(comissivo) ou negativo (omissivo), de uma conduta humana para se tornarem 

capazes de produzirem efeitos no mundo jurídico.  

Também não é qualquer conduta humana que poderá configurar o fato jurídico 

voluntário. Ela não poderá ser meramente casual, deverá carregar em sua estrutura 

um desígnio que vise atingir um determinado fim. Nesse sentido, temos novamente a 

doutrina lusitana, porém de António Menezes Cordeiro9: 

A acção humana não pode ser entendida como puramente causal, no sentido 
do agente provocar, de forma mecânica, determinadas alterações no mundo 
exterior: a acção é final porque o agente, consubstanciado previamente o fim 
que visa atingir põe, na prossecução deste as suas possibilidade. O que 
distingue a acção humana de qualquer “outra” é a sua estrutura interna: a 
“acção” não-humana traduz-se na sucessão mecânica causa-fim, sendo este 
determinado por aquela; na acção humana, há uma prefiguração do fim que 
determina o movimento para o alcançar e os meios para tanto selecionados: 
o próprio fim é a “causa”. 

Novamente nessa catalogação temos nomenclatura diversa da adotada 

vestibularmente por Pontes de Miranda e a posteriori por Marcos Bernardes de Mello, 

como sendo os fatos jurídicos voluntários tratados como atos jurídicos em sentido 

amplo. 

Logo, para que o fato jurídico seja considerado voluntário, o procedimento 

condutivo humano deve ser a essência10 da produção do efeito que transpõe a barreira 

do fato meramente social para o mundo jurídico. 

 

                                            
9 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português. Coimbra: Livraria Almedina, 

1999. Tomo I, p. 241. 
10 “No ato jurídico, a vontade é seu elemento nuclear.” (LÔBO, Paulo. Fatos jurídicos como fontes 

das obrigações. In: DIDIER JR., Fredie; EHRHARDT JR., Marcos (Coords.). Revisitando a teoria 
do fato jurídico: homenagem a Marcos Bernardes de Mello. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 489) 
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2.1.4 Ato Jurídico Stricto Sensu 

O ato jurídico stricto sensu advém da conduta humana desassociada de 

qualquer convenção entre as partes, a qual representa a figura do negócio jurídico 

que será objeto de estudo nos tópicos subsequentes. Assim, a conduta humana e seu 

efeito já se encontram predefinidos no ordenamento jurídico, sendo caracterizadores, 

tão somente, da função de composição do suporte fático. 

Superado o introito conceitual, passemos às duas modalidades de ato jurídico 

stricto sensu, quais sejam, os atos lícitos e ilícitos, não obstante a doutrina elencar 

várias outras classificações11. 

Primeiramente, o ato jurídico stricto sensu lícito pressupõe uma conduta 

humana, com força central de criação do ato, que converge de forma harmônica com 

o regramento legal, não alvejando qualquer disposição que porventura possa 

subsumir neste referido ato volitivo. 

Sob outra visão, José Abreu Filho12 menciona que o ato jurídico stricto sensu 

lícito pode configurar um ato material ou de participação: 

Estes atos materiais resultariam sempre de uma atuação de vontade, de um 
comportamento do homem. Seriam, portanto, resultantes de uma 
manifestação volitiva, corporificada por meio de um ato material. Seriam, por 
exemplo, a tomada de posse e a derrelição. Resultariam, portanto, os atos 
materiais de dois elementos, indispensáveis à sua corporificação. O primeiro 
deles, de ordem subjetiva, de natureza psíquica, corporificado por meio de 
um ato de vontade; o segundo resultante da prática de um ato material idôneo 
àquela vontade. [...] No que respeita às participações, ao contrário, o 
elemento subjetivo se traduz sempre num ato intencional, que se consuma 
por meio de uma declaração, com repercussões pretendidas pelo seu autor, 
consistente no seu desejo de levar a terceiros a ciência de um determinado 
intuito, ou da ocorrência de determinados fatos. 

                                            
11 “(a) atos jurídicos “stricto sensu” reclamativos, consubstanciados em reclamações ou provocações 

[...]; (b) atos jurídicos “stricto sensu” comunicativos, constituídos por comunicações de vontade [...]; 
(c) atos jurídicos “stricto sensu” enunciativos, que consistem em exteriorizações (comunicações) 
de conhecimento (de representação) ou sentimento [...]; (d) atos jurídicos “stricto sensu” 
mandamentais, que se configuram em manifestações de vontade que se destinam a impor ou 
proibir um determinado procedimento por parte de outra pessoa [...]; (e) atos jurídicos “stricto 
sensu” compósitos, que consistem em manifestações de vontade que não bastam em si, pois 
necessitam de outras circunstâncias para se completarem [...]” (MELLO, Marcos Bernardes de. 
Teoria do fato jurídico. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 220-221) 

12 ABREU FILHO, José. O negócio jurídico e sua teoria geral. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. 

p. 12-13. 
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De outro lado, o ato jurídico stricto sensu ilícito decorre de uma conduta humana 

em total desacordo com o ordenamento jurídico, representada por atos volitivos 

proibidos pela lei e que podem gerar ainda sanções ao praticante do ato13. 

2.2 NEGÓCIO JURÍDICO 

O negócio jurídico representa uma classe dos fatos jurídicos que foram 

abordados anteriormente, e não do suporte fático, pois quando adentra no mundo 

jurídico, o negócio jurídico já é e compõe o próprio suporte fático14. 

O contrato é a espécie por excelência dos negócios jurídicos, por meio do qual 

há uma convergência de atos volitivos entre as partes que concedem contorno 

estrutural desta livre contratação, definindo, v.g., condições, termos, prazos, 

obrigações e respectivas contraprestações, etc. 

Não raro nos depararmos na doutrina com a nomenclatura atinente aos 

negócios jurídicos referente à “declaração de vontade” e “manifestação de vontade”15. 

Há uma certa distinção entre ambas, na medida em que a declaração de vontade é 

carregada pelo próprio suporte fático, tornando-se, por consequência, um negócio 

jurídico. Já a manifestação de vontade traduz o próprio suporte fático e não transporta 

a vontade consciente do negócio jurídico. 

Tem-se ainda que o negócio jurídico decorre da autonomia privada, consoante 

afirma Giovanni B. Ferri16: 

In altre parole il negozio giuridico, quale atto di autonomia privata, non è 
valore, nel senso di criterio originario di valutazione (perché tale carattere 
originario è proprio solo dela norma giuridica); non è fatto, inteso come 
merooggetto di valutazione (o, se si vuole, mero presupposto di effetti già 
rigidamente prestabiliti nelle norme dell’ordinamento giuridico). 

                                            
13 “A ilicitude pode provocar um juízo jurídico de censura: a culpa. O acto ilícito pode produzir ainda 

alguns dos efeitos que se destinava a desencadear, segundo o seu autor, ou pode ficar paralisado; 
pode, ainda, acarretar sanções de diversa natureza” (CORDEIRO, António Menezes. Tratado de 
direito civil português. Coimbra: Livraria Almedina, 1999. Tomo I. p. 243). 

14 MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000. v. 3. p. 29. 
15 “Com o emprego alternado, ou desatento, das expressões ‘declaração de vontade’ e ‘manifestação 

de vontade’, os juristas levaram o conceito de negócio jurídico a imprecisões lamentáveis. [...] 
Desde que se entendesse como declaração de vontade toda exteriorização de vontade e como 
declaração de vontade, suporte fático do negócio jurídico, toda exteriorização de vontade de 
negócio, poder-se-ia dizer que o negócio jurídico tem sempre, por suporte fático, declaração de 
vontade; mas, com isso, se sacrificaria a unidade do continente e a diversidade do conteúdo” 
(MIRANDA, Pontes. loc. cit., p. 31-32). 

16 FERRI, Giovanni B. Il negozio giuridico tra libertà e norma. Rimini: Maggioli Editore, 1995. 

p. 57-58. 
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Em término desse preâmbulo sobre o negócio jurídico, diverso da 

homogeneidade doutrinária dos fatos jurídicos que consideram Savigny o criador 

deste instituto, e não a concepção via direito romano no que tange aos negócios 

jurídicos, não obstante haver também dissidência de pensamento, empregam aos 

jurisconsultos romanos sua criação17, independentemente de não albergarem a 

nominação negócio jurídico propriamente dita, face a existência de estudos atinentes 

a condição, dolo e representação, os quais compõem de forma integrativa os negócios 

jurídicos. 

2.2.1 Definição 

A definição de negócio jurídico é muito abordada pela doutrina, razão pela qual 

entendemos didaticamente escorreito transcrevermos diversos conceitos para, a 

posteriori, traçarmos a acepção que entendemos ser mais compreensível e estreita 

com a nossa visão científica, em especial pelo fato de que os negócios jurídicos 

processuais decorrem da necessária completude do entendimento da questão 

primário dos negócios jurídicos na esfera do direito civilista. 

Para Emilio Betti18: 

[...] é o acto pelo qual o indivíduo regula, por si, os seus interesses, nas 
relações com outros (acto de autonomia privada): acto ao qual o direito liga 
os efeitos mais conformes à função econômico-social que lhe caracteriza o 
tipo. 

                                            
17 “Tanto assim que se considera legítima, quando se estuda o negócio jurídico, no direito romano, 

uma vez que a teoria do negócio jurídico foi elaborada com base nos textos romanos, a integração 
do pensamento jurídico romano, com a doutrina posterior, bizantina, medieval e moderna.” 
(MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios jurídicos. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 23) 
18 BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico. Coimbra: Coimbra, 1969. Tomo I. p. 107. 
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Ainda na doutrina estrangeira encontramos as definições de Giovanni B. Ferri19, 

Francesco Galgano20 e Heinrich Ewald Hörster21, sempre no sentido de considerarem 

a declaração volitiva da parte como elemento essencial do negócio jurídico. 

Na doutrina nacional, encontramos as definições de Pontes de Miranda22, 

Marcos Bernardes de Mello23, Antônio Junqueira de Azevedo24 e Custódio da Piedade 

Ubaldino Miranda25, os quais convergem seus fundamentos para a definição do 

negócio jurídico como declaração de vontade, calcada na existência, validade e 

eficácia do ato volitivo. 

Para José Abreu26, “são declarações de vontade que se dirigem a fins que o 

ordenamento jurídico reconhece e protege”. 

                                            
19 “E proprio perché il negozio è un atto di autonomia, ad essere voluti dalle parti non sono soltanto 

quel risultato pratico nel quale si concretizzerebbero i c.d. effetti empirici (che, come abbiamo visto, 
per un’autorevole corrente dottrinaria sarebbero gli unici ad essere nella disponibilità dell’autore del 
negozio), ma, dobbiamo ribardilo, anche quelle modificazione della situazione precedente 
(necessariamente collegate al risultato), e cioè quegli effetti che, normalmente considerati in chiave 
di qualificazione giuridica, vengono riservati, in via esclusiva, all’ordinamento statuale, secondo 
un’articolata distribuizione di competenze, all’interno del fenomeno negoziale.” (FERRI, Giovanni 
B. Il negozio giuridico tra libertà e norma. Rimini: Maggioli Editore, 1995. p. 75) 

20 “La esencia del negocio jurídico reside em ser una manifestación o declaración de voluntad, 
explícita o resultante de un comportamiento concluyente dirigida a producir efectos jurídicos, que 
el ordenamiento realiza en cuanto queridos.” (GALGANO, Francesco. El negocio jurídico. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 1992. p. 27) 
21 “O conceito ‘negócio jurídico’ é uma abstracção de todos os actos jurídicos privados, reconhecidos 

pela ordem jurídica, que visam, dentro do princípio da autonomia privada, a realização da vontade 
por meio da produção intencional-volitiva de um efeito ou de uma regulamentação jurídico-
privados.” (HÖRSTER, Heinrich Ewald. A parte geral do código civil português: teoria geral do 

direito civil. Coimbra: Livraria Almedina, 2005. p. 420) 
22 “A prestante função do conceito de negócio jurídico está em servir à distinção entre negócio jurídico 

e ato jurídico não-negocial ou stricto sensu, naqueles casos em que o suporte fáctico do ato jurídico 
stricto senso consiste em manifestação de vontade. [...] O conceito surgiu exatamente para 
abranger os casos em que a vontade humana pode criar, modificar ou extinguir direitos, 
pretensões, ações, ou exceções, tendo por fito esse acontecimento do mundo jurídico.” 
(MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000. v. 3, p. 29) 

23 “[...] podemos concluir que negócio jurídico é o fato jurídico cujo elemento nuclear do suporte fáctico 
consiste em manifestação ou declaração consciente de vontade, em relação à qual o sistema 
jurídico faculta às pessoas, dentre de limites predeterminados e de amplitude vária, o poder de 
escolha de categoria jurídica e de estruturação do conteúdo eficacial das relações jurídicas 
respectivas, quanto ao seu surgimento, permanência e intensidade no mundo jurídico.” (MELLO, 
Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 245) 

24 “[...] negócio jurídico é todo fato jurídico consistente de declaração de vontade, a que o 
ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os pressupostos de 
existência, validade e eficácia impostos sobre a norma jurídica que sobre ele incide.” (AZEVEDO, 
Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 3. ed. rev. São Paulo: 

Saraiva, 2000. p. 16) 
25 “De tudo o que ficou exposto, pode-se concluir que o negócio jurídico é, para nós, um ato de 

autonomia privada constituído de um comportamento ou de uma ou mais declarações de vontade, 
que exprimem um imperativo juridicamente relevante.” (MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. 
Op. cit., p. 60) 

26 ABREU FILHO, José. Op. cit., p. 21. 
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Para Caio Mário da Silva Pereira27, “toda declaração de vontade, emitida de 

acordo com o ordenamento legal, e geradora de efeitos jurídicos pretendidos”.  

Para Sílvio de Salvo Venosa28, “Trata-se de uma declaração de vontade que 

não apenas constitui um ato livre, mas pela qual o declarante procura uma relação 

jurídica entre as várias possibilidades que oferece o universo jurídico”.  

Para Maria Helena Diniz29, “É o poder de autorregulação dos interesses que 

contém a enunciação de um preceito, independentemente do querer interno”.  

Diante de todos os conceitos doutrinários anteriormente colacionados sobre o 

instituto do negócio jurídico, passemos a compreender os elementos que integram 

estas definições, analisando-os de forma a promover uma conceituação que carregue 

uma correta e precisa concepção. 

O primeiro aspecto a ser estudado na conceituação da figura do negócio 

jurídico se traduz na classificação do próprio negócio jurídico como sendo pertencente 

a uma classe dos fatos jurídicos. 

O segundo aspecto, que é consenso entre a doutrina, demonstra que o negócio 

jurídico possui o elemento do ato volitivo, ou seja, a declaração consciente da vontade 

do sujeito é componente nuclear do suporte fático30. 

O terceiro aspecto decorre do segundo, sendo caracterizado pela feição 

negocial, o qual tem total relevância na concepção do negócio jurídico, pois a 

declaração consciente da vontade deverá transportar a intenção de negócio que vise 

à criação, extinção ou modificação de um determinado direito. 

O quarto e último aspecto se converge ao ordenamento legal em si, na medida 

em que a manifestação de vontade que compõe o negócio jurídico é abarcada por 

este mundo jurídico, que reconhece essa declaração consciente como legal e concede 

reflexos imperativos derivados do próprio comando legal. Atente-se que os efeitos 

jurídicos não são gerados pelo ato volitivo que integra o negócio jurídico, mas sim das 

normas que são imputadas a estes atos31. 

                                            
27 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 478. 
28 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 342. 
29 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 477. 
30 MELLO, Marcos Bernardes de. Op. cit., p. 227. 
31 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos processuais no processo civil brasileiro. In: 

CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coords.). Negócios processuais. 2. 

ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 43. 
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Frente aos quatro aspectos aduzidos retro, podemos conceituar o negócio 

jurídico como sendo um fato jurídico que representa a declaração consciente da 

vontade do sujeito, sendo caracterizado pela intenção de acordo que vise à criação, 

extinção ou modificação de um determinado direito abarcado pelo ordenamento 

jurídico, o qual reconhece esse ato volitivo consciente como legal e lhe concede 

reflexos imperativos derivados do próprio comando legal.  

2.2.2 Plano da Existência 

Acompanhando a estrutura do fato jurídico sob a ótica de Pontes de Miranda e 

posteriormente de Marcos Bernardes de Mello32, verificamos que o negócio jurídico 

quando adentra no ordenamento jurídico, por meio da incidência de normas que 

geram efeitos decorrentes do ato volitivo, ingressa no plano da existência. 

Para o plano da existência, somente se verifica a veracidade da “existência”, 

como o próprio nome aduz, do negócio jurídico. Nesse plano, passamos a ilharga de 

qualquer análise acerca da validade ou invalidade e eficácia ou ineficácia que 

compõem os planos da validade e eficácia que serão adiante abordados. 

Exemplificando, a compra e venda de um determinado imóvel em outro planeta, 

realizada por um comprador e vendedor, não gera o ingresso do negócio jurídico no 

plano da existência, na medida em que falta um elemento caracterizador do suporte 

fático, qual seja, a alienação de imóvel inexistente que supostamente se situa em outro 

planeta diverso da Terra. 

O plano da existência decompõe o negócio jurídico, no estrito espaço desse 

plano, em três elementos, quais sejam: gerais, categoriais e particulares. A definição 

desses elementos advém da doutrina de Antônio Junqueira de Azevedo33. Vejamos: 

Assim, a classificação que fazemos dos elementos no negócio jurídico é:  
a) elementos gerais, isto é, comuns a todos os negócios; b) elementos 
categoriais, isto é, próprios de cada tipo de negócio; c) elementos 
particulares, isto é, aqueles que existem em um negócio determinado, sem 
serem comuns a todos os negócios ou a certos tipos de negócio. 

                                            
32 MELLO, Marcos Bernardes de. Op. cit., p. 154. 
33 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Op. cit., p. 31. 
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Diferenciando inicialmente os elementos que integram o plano da existência, 

passemos a análise de cada um deles especificamente. 

O primeiro é o elemento geral, caracterizado pelas condições elementares da 

existência do negócio jurídico e se subdivide em duas espécies: intrínsecos e 

extrínsecos. Os intrínsecos são constituídos pela: forma do ato volitivo (v.g., escrita e 

oral); objeto do negócio jurídico (v.g., as estipulações contratuais que compõem a 

tratativa negocial); e circunstâncias negociais, representadas pela caracterização da 

vontade consciente do negócio jurídico. Já os extrínsecos são: o agente (sujeito 

verbalizador do ato volitivo); o lugar em que o negócio jurídico é celebrado; e o tempo 

em que o negócio jurídico é notabilizado34. 

O segundo é o elemento categorial, o qual decorre do ordenamento jurídico, e 

não da vontade dos sujeitos, ou seja, são os efeitos que a norma gera em decorrência 

da integração do negócio jurídico no plano da existência. 

O terceiro é o elemento particular, que diverge do categorial, na medida em que 

se caracteriza pelos efeitos que as estipulações entre as partes geram e que não estão 

proibidas pelo regramento jurídico. E podem ser inúmeras as hipóteses fáticas, como, 

por exemplo, a condição35, termo e encargo36 convencionado pelas partes.  

Portanto, o plano da existência é o ponto de partida de todos os efeitos que 

podem ser gerados do negócio jurídico, pois ele é condição sine qua non para que os 

outros planos sejam reconhecidos37. 

 

                                            
34 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Op. cit., p. 31. 
35 “Nem sempre o negócio jurídico comporta a forma condicional. Entretanto, tal só ocorre 

excepcionalmente, pois, via de regra, todo negócio jurídico é suscetível de admitir os elementos 
acidentais. Assim, em certos atos jurídicos, como o casamento, o reconhecimento de filhos, a 
adoção e emancipação, impossível se torna cogitar-se de condições. Mas não só esses atos de 
caráter eminentemente pessoal repelem a condição, como ainda outros de natureza patrimonial, 
como a aceitação ou a renúncia da herança, a compensação, a aceitação testamentaria.” (MALUF, 
Paula Sarno. As condições do direito civil: doutrina e jurisprudência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
1991. p. 31) 

36 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Op. cit., p. 37. 
37 “A existência do fato jurídico é premissa para tudo o mais que possa ocorrer no mundo jurídico, 

inclusive para criação de situações jurídicas (produção de efeitos jurídicos)” (BRAGA, Paula Sarno. 
Primeiras Reflexões sobre uma Teoria do Fato Jurídico Processual – plano de existência. In: 
DIDIER JR., Fredie; EHRHARDT JR., Marcos (Coords.). Revisitando a teoria do fato jurídico: 

homenagem a Marcos Bernardes de Mello. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 446) 
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2.2.3 Plano da Validade 

Detectado o ingresso do negócio jurídico no plano da existência, 

sequencialmente devemos analisar se ele está apto a ser confirmado no plano da 

validade, ou seja, se é capaz de produzir efeitos ou possui qualquer defeito que o 

invalide. 

O plano da validade carrega a depuração da declaração de vontade dos 

agentes, especificando se são validas ou não. Nesse plano, a análise não está sobre 

o aspecto se há ou não um negócio jurídico, mas sim se tem qualidade de validade 

ou não. Jamais se verificará se o negócio jurídico existe, pois isso já restou superado 

pelo crivo do plano pretérito da existência38. 

Para Marcos Bernardes de Mello39, “diz-se válido o ato jurídico cujo suporte 

fáctico é perfeito, isto é, os seus elementos nucleares não têm qualquer deficiência 

invalidante, não há falta de qualquer elemento complementar”. 

Igualmente ao plano da existência, o plano da validade é constituído por três 

elementos integrativos que são provados pelas normas do ordenamento jurídico que 

visam invalidar o negócio jurídico. São eles: o sujeito, o objeto e a forma de 

exteriorização da vontade40. 

O primeiro elemento é o sujeito, momento no qual a capacidade do agente para 

prática de determinado ato da vida civil dever ser validada, ou seja, é necessária a 

capacidade de agir para prática do ato. Porém, não termina aqui a abrangência desse 

elemento, pois é necessária ainda a constatação de que o ato volitivo tenha sido 

praticado de forma verdadeira, livre, espontânea, de boa-fé e que não seja lesiva a 

terceiros. 

No elemento do sujeito é que se enquadram as figuras jurídicas dos defeitos 

do negócio jurídico do erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude conta 

credores e simulação, que serão objeto de estudo adiante. 

O segundo elemento é o objeto, o qual deve ser lícito41, ou seja, necessário que 

carregue uma legalidade advinda do ordenamento jurídico. Contudo, o aspecto da 

                                            
38 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000. v. 4, p. 39. 
39 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. p. 4. 
40 Ibidem, p. 20. 
41 MIRANDA, Pontes de. Op. cit., p. 35. 
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licitude não se restringe à legalidade somente, mas abarca também a moralidade e o 

respeito à ordem pública42. 

E, por fim, o terceiro elemento é a forma de exteriorização da vontade, que 

representa a necessidade do ato volitivo que integra o suporte fático ser revestido da 

formalidade exigida pela norma ou por esta não proibida. 

2.2.4 Plano da Eficácia 

O derradeiro plano a ser examinado é o da eficácia, o qual representa todos os 

efeitos43 que são gerados pela norma que recai no suporte fático do negócio jurídico. 

Novamente, atente-se ao fato de que o negócio jurídico, para ingressar no plano da 

eficácia, imperiosamente deve percorrer previamente os planos da existência e da 

validade, respectivamente nessa exata ordem.  

No dizeres de Pontes de Miranda44, “a eficácia jurídica é irradiação do fato 

jurídico; portanto, depois da incidência da regra jurídica no suporte fático, que assim, 

e só assim, passa a pertencer ao mundo jurídico”. 

Portanto, o negócio jurídico, ao alçar-se ao plano da eficácia, gera situações 

jurídicas que produzem efeitos, consubstanciados em direito e deveres, pretensões e 

obrigações, ações, exceções45, prestações e contraprestações, enfim qualquer 

consequência eficacial oriunda do regramento jurídico. 

No escólio de Marcos Bernardes de Mello46, extraímos o entendimento acerca 

do conteúdo eficacial da relação jurídica no campo do direito material: 

As relações jurídicas de direito material, em regra, têm seu conteúdo 
composto por direito, pretensão e ação, do lado ativo, e, do lado passivo, 
pelos correspectivos dever, obrigação e situação de acionado. Acrescente-se 
a exceção e a correlata situação do excetuado, que não existe em todas as 
espécies. Essa composição é considerada de modo abstrato. 

                                            
42 MELLO, Marcos Bernardes de. Op. cit., p. 39. 
43 “Rilevanza ed eficaccia sono distinte. È rilevante il fatto valutato da norme giuridiche. Efficace è 

l’atto al quale sono collegabili effetti giuridici, cioè la nascita, la modificazione o l’estinzione di 
situazioni soggettive.” (PERLINGIERI, Pietro. Manuale di diritto civile. 3. ed. Napoli: Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2002. p. 55)  
44 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000. v. 5. p. 33. 
45 BRAGA, Paula Sarno. Op. cit., p. 446. 
46 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 1ª parte. p. 184. 
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Concretamente, cada uma dessas categorias tem seu conteúdo próprio 
definido pelas normas jurídicas.  

Tem-se assim, de acordo com o conceito de negócio jurídico que abordamos 

anteriormente, que um fato jurídico representa a declaração consciente da vontade do 

sujeito, sendo caracterizado pela intenção de negócio que vise à criação, extinção ou 

modificação de um determinado direito abarcado pelo ordenamento jurídico, o qual 

reconhece esse ato volitivo consciente como legal e lhe concede reflexos imperativos 

derivados do próprio comando legal. 

Dessa forma, detectamos que o plano da eficácia se concentra na parte final 

desse conceito, ou seja, quando produz efeitos no campo do direito47. 

2.2.5 Espécies 

Os negócios jurídicos se subdividem em diversas espécies, as quais são 

difundidas sob diversos prismas pela doutrina. Todavia, o que nos importa para o 

estudo em análise são as ramificações decorrentes da participação das partes na 

declaração de vontade48 do negócio jurídico. Assim, eles podem ser unilaterais ou 

bilaterais49. Vejamos na sequência cada uma dessas espécies. 

2.2.5.1 Unilaterais 

Os negócios jurídicos unilaterais se caracterizam pela existência de uma 

declaração de vontade de um lado do negócio ou várias declarações de vontade 

paralelas50 de um lado também da relação jurídica51. 

                                            
47 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Op. cit., p. 23. 
48 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 1. p. 225. 
49 “[...] alguma doutrina chama ainda, aos contratos sinalagmáticos e não sinalagmáticos, 

respectivamente, bilaterais e unilaterais; tal terminologia é, contudo, deficiente: todos os contratos 
são, no mínimo bilaterais – por terem mais de uma parte – sendo menos correcto utilizar depois 
esses mesmos termos com outro significado.” (CORDEIRO, António Menezes. Op. cit., p. 255) 

50 “Nos negócios unilaterais há uma só declaração de vontade ou várias declarações, mas paralelas, 
formando um só grupo.” (PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 4. ed. 

Coimbra: Coimbra, 2005. p. 385) 
51 HÖRSTER, Heinrich Ewald. Op. cit., p. 427. 
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A unilateralidade do negócio jurídico gera a dispensa da aceitação ou da 

concordância da outra parte, não obstante ela poder ter ciência do conteúdo do ato 

volitivo que está sendo gerado pela parte declarante. 

Na exemplificação de Francesco Galgano52: 

Son las promesas unilaterales: un sujeto, el promitente, se obliga a realizar 
una determinada prestación por el solo hecho de haberla prometido 
unilateralmente, con independencia de la aceptación de sujeto, el estipulante, 
acuyo favor la prestación debe ser ejecutada. 

Algumas das hipóteses fáticas que representam de forma clara a 

unilateralidade do negócio jurídico estão representadas pelo ato volitivo do 

testamento, por meio do testador, e da promessa de recompensa, por meio do 

promitente53.  

2.2.5.2 Bilaterais 

Ao contrário dos negócios jurídicos unilaterais que abordamos anteriormente, 

os bilaterais se identificam pela existência de sujeitos que exprimem atividades 

volitivas em ambos os lados do negócio jurídico.  

Para Emílio Betti54, “a experiência mostra que o negócio bilateral é o tipo mais 

corrente do negócio inter vivos e constitui o instrumento natural posto à disposição 

dos indivíduos para constituir, modificar ou desfazer relações jurídicas entre eles”. 

Os negócios jurídicos bilaterais também se subdividem em simples e 

sinalagmáticos. Os bilaterais simples são caracterizados pela formação de benefícios 

para uma das partes e, para outra parte, a formação tão somente do ônus equivalente. 

Os bilaterais sinalagmáticos55 são qualificados quando a geração de benefícios e ônus 

para ambas as partes integrantes do negócio jurídico. 

São alguns exemplos de negócios jurídicos bilaterais simples: a doação e o 

contrato de comodato; e de negócios jurídicos bilaterais sinalagmáticos: o contrato de 

compra e venda e de locação.  

                                            
52 GALGANO, Francesco. Op. cit., p. 220. 
53 WALD, Arnoldo. Direito civil: introdução e parte geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1. p. 

227. 
54 BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico. Coimbra: Coimbra, 1969. Tomo II. p. 197. 
55 “[...] são aqueles em que existe uma reciprocidade entre as obrigações das partes. A prestação de 

uma parte é realizada em virtude e por causa da prestação da outra (do ut des). Caso 

paradigmático é o contrato de compra e venda.” (HÖRSTER, Heinrich Ewald. Op. cit., p. 428) 
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3  NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS 

3.1  HISTÓRICO 

O negócio jurídico processual teve seu desenvolvimento legal no direito francês 

a partir de 198056, por meio da contemplação do contrat de procédure. Na França, 

todos os acordos de vontade entre as partes integrantes de uma lide, por intermédio 

de seus advogados mandatados, que detinham como objeto a alteração da forma de 

condução do processo judicial que se encontrava ainda em trâmite, estava sob tutela 

das normativas do contrato processual, o qual obrigatoriamente deveria ser 

homologado pela autoridade judiciária competente e vinculada ao processo. 

A primeira hipótese de contratualização do processo no direito francês se 

consubstanciava na tratativa e confecção de um calendário processual estabelecido 

conjuntamente entre as partes. Note-se que o calendário processual foi contemplado 

expressamente pelo CPC/2015 e será abordado mais adiante, quando da 

especificação dessa figura jurídica.  

Posteriormente, a França alargou as hipóteses que poderiam ser abarcadas 

pelos negócios jurídicos processuais, em especial a regulamentação e padronização 

de procedimentos protocolares perante os tribunais, bem como, de forma ampla, 

questões processuais de demandas em trâmite ou a serem futuramente aforadas, tais 

como, escolha do expert, eleição de foro, etc. 

Em relação ao contrat de procédure no ordenamento jurídico francês, menciona 

Diogo Assumpção Rezende de Almeida57: 

Em meados da década de 1980, advogados e magistrados franceses 
identificaram algumas questões que dificultavam a tramitação de processos 
ou a prestação jurisdicional e que poderiam ser enfrentadas por meio de 
convenções, celebradas entre advogados, com a aquiescência das cortes. 
No ano de 1985, esse contrato de procedimento consistia em um calendário 
estabelecido pelo acordo das partes, em primeira ou segunda instancia, que 
fixava de início as datas em que cada litigante deveria apresentar suas 
conclusões e aquela na qual ocorreria o julgamento.  

                                            
56 MARINONI, Luiz Guilherme. In: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; 

MITIDIERO, Daniel (Orgs.). Novo curso de processo civil: teoria do processo civil. 3. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 1. p. 531. 
57 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. As convenções processuais na experiência francesa e 

no novo CPC. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coords.). Negócios 
processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 335-336. 
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Contudo, há na doutrina posição diversa, contemplando que os negócios 

jurídicos processuais tiveram início no direito germânico, o qual teve a incumbência 

de desenvolver a sua forma e conceituação. Nesse sentido, temos Pedro Henrique 

Nogueira58: 

O estudo dos negócios jurídicos, historicamente, esteve vinculado ao Direito 
Privado. Na Ciência Processual, a temática é relativamente recente. Coube à 
doutrina alemã elaborar e desenvolver o conceito de negócio jurídico 
processual, a partir do final do século XIX. Schönke, já no século passado, 
admitia as convenções privadas sobre determinadas situações processuais 
(v.g. pacto de não executar), mas esses acordos não surtiam efeitos 
imediatos de caráter processual, embora obrigassem os interessados a 
proceder segundo eles. Lent procurou identificar negócios processuais no 
âmbito dos atos processuais praticados pelas partes; seriam verificados 
quando os efeitos processuais se produziriam quando queridos pela parte. 

Ainda, não obstante ser dado ao direito francês o predicado de criador, por meio 

de edição de lei expressa, do contrat de procédure, já existia no direito italiano o 

negócio jurídico processual, todavia não expressamente em regramento legal. Essas 

hipóteses eram extraídas de dispositivos que, por exemplo, tratavam do juramento, 

confissão, renúncia, etc. Porém, a própria doutrina italiana, em especial Giuseppe 

Chiovenda59, teceu, à época da vigência do código de 1865, fortes críticas no sentido 

de ausência de legislação escorreita e específica para a devida compreensão e 

consequente aplicação desse instituto. 

3.2  CONCEITO 

O conceito de negócio jurídico processual, tendo em vista o tema ser novo no 

ordenamento jurídico brasileiro, carrega certo descompasso na doutrina nacional. 

Sendo assim, entendemos necessário, assim como havíamos procedido com o estudo 

anterior da definição de negócio jurídico, colacionarmos diversos conceitos 

doutrinários, nacionais e alienígenas, sobre esse instituto para, com posterior análise, 

apresentarmos nossa definição de negócio jurídico processual. 

                                            
58 NOGUEIRA, Pedro Henrique. Sobre os acordos de procedimento no processo civil brasileiro. In: 

CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coords.). Negócios processuais. 2. 

ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 93-94. 
59  CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Campinas: Bookseller, 2009. 

p. 969. 
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Para Giuseppe Chiovenda60: 

Dos mais discutidos é o conceito de negócio jurídico processual, pois 
verificam-se atos das partes que uns consideram como negócios jurídicos 
processuais, outros como provas ou alegações (juramento, confissão). Atos 
processuais, no entanto, ocorrem, a que indubitavelmente se pode 
reconhecer o caráter de negócios jurídicos, visto que o efeito, que produzem, 
se relaciona imediatamente, por lei, com a vontade das partes. Tais, em geral, 
as declarações de vontade unilaterais, admitidas pela lei no processo com o 
fim de constituir, modificar, extinguir direitos processuais (renúncias, 
aceitação de sentença...). 

No âmbito da doutrina nacional, encontramos os posicionamentos de Fredie 

Didier Jr.61, Luiz Guilherme Marinoni62, José Miguel Garcia Medina63 e Daniela Santos 

Bonfim64, os quais delimitam o campo processual como sendo o receptor dos negócios 

jurídicos processuais.  

                                            
60 CHIOVENDA, Giuseppe. Op. cit., p. 969. 
61 “Negócio processual é o fato jurídico voluntário, em cujo suporte fático confere-se ao sujeito o 

poder de escolher a categoria jurídica ou estabelecer, dentro dos limites fixados no próprio 
ordenamento jurídico, certas situações jurídicas processuais.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de 
direito processual civil. 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. v. 1, p. 376-377) 

62 “Deve-se entender por essa expressão todos os acordos realizados na pendência de um processo 
judicial que disciplinam o modo como o magistrado deverá conduzir a tramitação da causa visando 
à prestação da tutela jurisdicional.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 531) 

63 “Presentes seus elementos essenciais, o negócio processual passa a existir, juridicamente. O 
conteúdo do negócio será a vontade das partes, orientadas por um fim. Restará, então verificar se 
se formou validamente (p. ex., se tem objeto lícito, se não há vício de consentimento) e se é eficaz 
(p. ex., se não depende de homologação judicial, que é a regra, cf. Art. 200, caput do CPC/2015). 
Nesse caso, está-se diante de negócio processual que transporia os planos da existência, validade 
e eficácia.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de direito processual civil moderno. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 319) 

64 “[...] tem-se que o negócio jurídico processual é fato jurídico processual cujo suporte fático tem 
como elemento nuclear exteriorização de vontade do sujeito, mediante exercício de 
autorregramento da vontade, dentro dos limites preestabelecidos pelo sistema, para escolher entre 
as categorias jurídicas processuais e, no que for possível, escolher o conteúdo e estruturação das 
relações jurídicas processuais. A exteriorização de vontade do sujeito que implica no exercício de 
um poder de regular, em maior ou menor medida, o conteúdo de situações jurídicas processuais 
significa a existência de um negócio jurídico processual.” (BONFIM, Daniela Santos. A legitimidade 
extraordinária de origem negocial. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique 
(Coords.). Negócios processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 454-

455). 
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Em igual sentido, temos as definições da doutrina estrangeira de Christoph A. 

Kern65 e Luca Penasa66. 

Frente às definições doutrinárias apresentadas, é imprescindível verificarmos 

os elementos que compõem a conceituação do negócio jurídico processual, visando 

um entendimento final com a proposição, por nós, de uma definição que carregue 

harmonia com o nosso próprio conceito de negócio jurídico. 

Apresentamos no capítulo anterior a definição de negócio jurídico, o qual era 

composto por quatro elementos, quais sejam: é um fato jurídico; possui ato volitivo; 

tem aspecto negocial na sua essência; e o ordenamento jurídico reconhece essa 

declaração consciente da vontade como legal e lhe concede efeitos cogentes. 

Logo, quando se transpõe o negócio jurídico para a seara processual, nada mais 

se procede do que a delimitação do campo jurídico que será o receptor dos efeitos, bem 

como a especialização do objeto do ato volitivo, o qual, precipuamente, deverá ser ligado 

ao processo judicial, que consiste num “método para a formação ou para a aplicação do 

direito que visa garantir o bom resultado, ou seja, uma tal regulação do conflito de 

interesses que consiga realmente a paz e, portanto, seja justa e certa”67. 

Portanto, poder-se-ia conceituar negócio jurídico processual como sendo um 

fato jurídico que representa a declaração consciente da vontade do sujeito, sendo 

caracterizado pela intenção de acordo que vise à criação, extinção ou modificação de 

um determinado direito, cujo objeto se refere a um ato processual de um feito judicial 

em curso ou não, abarcado pelo ordenamento jurídico, o qual reconhece esse ato 

                                            
65 “Procedural contracts in the strict sense (‘prozessuale Verfügungsverträge’) are contracts which 

have an immediate effect on the rules governing court proceedings. The effect of such contracts 
consists in amending or excluding the application of a specific rule or in creating a rule which does 
not exist in regular proceedings. This effect is an immediate one because the amendment, exclusion 
or inclusion of a rule binds not only the parties, but also the court. In other words, procedural 
contracts into the strict sense alter the rules of procedure which would otherwise apply.” (KERN, 
Christoph A. Procedural contracts in Germany. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro 
Henrique (Coords.). Negócios processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2016. 

p. 193-194) 
66 “Nell’ordinamento italiano, l’art. 1321 c.c. definisce il contrato come l’accordo delle parti volto a 

<costituire, regolare o estinguere tra loro um rapporto giuridico patrimoniale>, e dunque come um 
atto che produce i propri effetti nel campo del diritto sostanziale. Qui siamo invece in presenza di 
atti che incidono su posizioni giuridiche processual, pertanto una loro definizione quali contratti 
processuali si risolverebbe in una vera e propria contraddizione in termini.” (PENASA, Luca. Gli 
Accordi Processuali in Italia. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique 
(Coords.). Negócios processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 230-

231). 
67 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do processo civil. São Paulo: Classic Book, 2000. v. 1. 

p. 72. 
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volitivo consciente como legal e lhe concede reflexos imperativos derivados do próprio 

comando legal.  

3.3  TRATAMENTO LEGAL 

3.3.1  Direito Brasileiro 

O negócio jurídico processual obteve sua contemplação legislativa por meio do 

CPC/2015, mais precisamente pelos artigos 190 e 191: 

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, 
é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento 
para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus 
ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o 
processo. 

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade 
das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente 
nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em 
que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 

Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a 
prática dos atos processuais, quando for o caso. 

§ 1º O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos 
somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente 
justificados. 

§ 2º Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou 
a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. 

Denota-se dos comandos legais supracitados que o artigo 190 do CPC/2015 

trouxe a essência do negócio jurídico processual, carregando restrições sobre o 

campo processual de atuação, assim como o parágrafo único concedeu ao juiz, de 

ofício ou por requerimento da parte, a possibilidade de controlar a validade do negócio 

celebrado, quando este abarcar casos de nulidade, forem insertos de forma abusiva 

em contrato de adesão ou houver clarividente situação de vulnerabilidade de uma das 

partes contratantes. 

Além da previsão expressa do negócio jurídico processual, o CPC/2015, em 

seu artigo 20068, trouxe a regra geral dos atos das partes, prescrevendo que se tratam 

                                            
68 Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. 
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de declarações unilaterais ou bilaterais de vontade que produzem de forma imediata 

a constituição, modificação ou extinção de um direito processual. 

Noutra banda, o artigo 191 do CPC/2015 objetivou considerar uma das 

hipóteses de objeto do negócio jurídico processual, ou seja, expressamente 

contemplou o calendário processual, que “trata-se, simplesmente, de fixação prévia 

de cronograma para a realização de alguns atos processuais (p. ex., da perícia, ou da 

fase instrutória), que permite a organização, de forma planejada, dos tempos do 

processo”69. 

Nos dizeres de Trícia Navarro Xavier Cabral70 o calendário processual 

representa: 

[...] o modelo de flexibilização voltado exclusivamente para em que as partes 
e o juiz estabeleçam um cronograma sobre o procedimento a ser adotado, 
fixando os prazos específicos ou preestabelecendo datas de cumprimento 
dos atos processuais. Trata-se, pois, de espécie de modificação do 
procedimento que ocorre por ato conjunto das partes e do juiz.  

Ainda, afora o calendário processual, o CPC/2015 trouxe em seu texto outras 

hipóteses de negócios jurídicos processuais típicos, quais sejam: eleição do foro (art. 

6371); tramitação da causa em juízo relativamente incompetente (art. 6572); renúncia 

de prazo (art. 22573); suspensão do processo (art. 313, inc. II74); organização 

consensual do processo (art. 357, § 2º75); adiamento da audiência (art. 362, inc. I76); 

                                            
69 MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 320. 
70 CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Reflexos das convenções em matéria processual nos atos 

judiciais. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coords.). Negócios 
processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 319. 

71 Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro 
onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1º A eleição de foro só produz efeito 
quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.  
§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3ºAntes da citação, a cláusula 
de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a 
remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4º Citado, incumbe ao réu alegar a 

abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. 
72 Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar 

de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério 

Público nas causas em que atuar. 
73 Art. 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que 

o faça de maneira expressa. 
74 Art. 313. Suspende-se o processo: [...] II - pela convenção das partes; 
75 Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de 

saneamento e de organização do processo: [...] § 2º As partes podem apresentar ao juiz, para 
homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 
II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. 

76 Art. 362. A audiência poderá ser adiada: [...] I - por convenção das partes; 
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acordo sobre o ônus da prova (art. 373, §§ 3º e 4º77); indicação do perito (art. 47178); - 

escolha do arbitramento como hipótese de liquidação (art. 509, inc. I79); desistência de 

recurso (art. 99980)81. 

Ainda, em equívoco estar-se-ia incorrendo acaso elevássemos a cláusula 

compromissória82 como uma espécie típica de negócio jurídico processual, na medida 

em que o campo de atuação dos efeitos dessa avença não alcança o processo judicial, 

mas sim a jurisdição arbitral. 

3.3.2  Direito Estrangeiro 

Como mencionamos anteriormente, o negócio jurídico processual há tempos já 

era previsto no direito estrangeiro, em especial na França, Alemanha e Itália, havendo 

entres esses países até divergência doutrinária sobre qual deles detêm o predicado 

de criador dessa figura jurídica. 

De qualquer sorte, cabe a nós, nesse momento, abordar a situação legislativa 

do negócio jurídico processual em outros países, com o fito de verificar e comparar 

tais legislações com o CPC/2015 vigente no Brasil. 

Na Itália, o negócio jurídico processual é previsto por meio do artigo 81-bis do 

Codice di Procedura Civil, que autoriza as partes a fixarem um calendário processual: 

                                            
77 Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...] § 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode 

ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte;  
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4º A convenção de que trata 

o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo. 
78 Art. 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento, desde que: I - sejam plenamente capazes; II - a causa possa ser resolvida por 
autocomposição. § 1º As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes 
técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente 
anunciados. § 2º O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e 
pareceres em prazo fixado pelo juiz. § 3º A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a 

que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. 
79 Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela 
sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; 

80 Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. 
81 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 377. 
82  “A cláusula compromissória é a previsão em contrato de que eventuais conflitos dele emergentes 

serão resolvidos pela arbitragem. Tem caráter preventivo, na medida em que as partes estão na 
expectativa de contratar e honrar seus compromissos contratuais, porém desde então deixam 
previsto que eventual conflito decorrente do contrato deverá ser resolvido por arbitragem, não pelo 
Judiciário.” (CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 6. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017. p. 157) 
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Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto 
conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa, nel 
rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle 
udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di 
esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini 
fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando 
sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle 
parti prima della scadenza dei termini. 

Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma 
precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico 
d'ufficio puo' costituire violazione disciplinare, e puo' essere considerato ai fini 
della valutazione di professionalita' e della nomina o conferma agli uffici 
direttivi e semidirettivi. 

Também, por meio do mesmo artigo 81-bis do Codice di Procedura Civile, o 

ordenamento jurídico italiano autoriza o magistrado a impor penalidades83, com base 

em sanções disciplinares, para parte infratora que vier porventura a descumprir os 

prazos estipulados no calendário processual que foi objeto do negócio jurídico 

processual. 

Ademais, o Codice di Procedura Civile traz outras hipóteses de negócio jurídico 

processual84, tais como: artigos 807, 808 e 808-bis85, que tratam na convenção do 

árbitro; e artigo 36086, que trata da redução do objeto do recurso de apelação. 

                                            
83  “Com a redação dada pela Lei 148/2011, passou a prever a possibilidade de imposição de sanção 

disciplinar, em caso de desrespeito ao calendário fixado [...]. Diante disso, passou-se a entender 
que a alteração decorrente da Lei 148/2011 tornaria a fixação do calendário processual obrigatória. 
Notou-se, contudo, que isso causaria graves inconvenientes. Por exemplo, para evitar a incidência 
de sanções disciplinares, os juízes tenderiam a fixar o calendário com prazos muitos longos. 
Ademais, o gerenciamento de tal calendário implicaria em um aumento na carga de trabalho dos 
juízes.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 320-321) 

84  PENASA, Luca. Op. cit., p. 236. 
85  Art. 807. (1) (Compromesso) Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e 

determinare l'oggetto della controversia. La forma scritta s'intende rispettata anche quando la 
volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel 
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei 
documenti teletrasmessi. Art. 808. (1) (Clausola compromissoria) Le parti, nel contratto che 
stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto 
medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di 
convenzione d'arbitrato La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta 
per il compromesso dall'articolo 807. La validità della clausola compromissoria deve essere 
valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il 
contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria. Art. 808-bis. (1) 
(Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale) Le parti possono stabilire, con apposita 
convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non 
contrattuali determinati La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il 
compromesso dall'articolo 807. 

86 Art. 360. (1) (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso) Le sentenze pronunciate in grado d'appello 
o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla 
giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il 
regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti 
e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per 
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 
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Na França, o Code de Procédure Civile também traz expressamente a 

modalidade do calendário processual como uma espécie de negócio jurídico 

processual, por meio do artigo 764: 

Art. 764. Modifié par Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 - art. 19 

Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à 
l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de 
celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. 

Il peut accorder des prorogations de délai. 

Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise 
en état. 

Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de 
conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux 
premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision. 

Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés 
qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. 

Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue 
de faciliter le règlement du litige. 

O anteriormente mencionado artigo 764 do Code de Procédure Civile permite 

ao magistrado, depois de acordado entre os advogados das partes, definir um 

calendário que delimite prazos para encerramento dos debates e prolação de 

sentença final do processo87. 

Loïc Cadiet88 leciona sobre o negócio jurídico processual no ordenamento 

jurídico francês:  

Le recensement que nous avons effectué des accords sur la juridiction a 
permis dóbserver que ces accords, conclus entre les seules parties, n’avaient 
pas tous pour effet de lier le juge. La raison en est que leur efficacité est 
bornée par les prérogatives que la loi reconnaît au juge dans le déroulement 
de la procédure et la solution du litige. 

                                            
(2) Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, 
se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi 
soltanto a norma del primo comma, n. 3. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per 
cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il 
giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di 
riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Le 
disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti 
diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. 

87 MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 320. 
88 CADIET, Loïc. La qualification juridique des accords processuels. In: CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coords.). Negócios processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. 

Salvador: JusPodivm, 2016. p. 108. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=206E634D132D755406A211867E15F1E4.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000034635897&idArticle=LEGIARTI000034667371&dateTexte=20170511
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Outras são as hipóteses de negócio jurídico processual contempladas pelo direito 

francês, por meio do Code de Procédure Civile. São elas: artigo 12, alíneas 3 e 489, que 

tratam da limitação da causa a ser posta em juiz; e artigo 41, alínea 290, que abordam 

a renúncia ao direito da interposição de recurso de apelação. 

Na Alemanha, o código instrumental civil, denominado ZPO – 

Zivilprozessordnung, foi promulgado em 1877 e entrou em vigor no ano de 1879, 

passando por uma substancial reforma no ano de 2002, momento em que reforçou a 

figura do negócio jurídico processual. 

Trícia Navarro Xavier Cabral91 leciona sobre a figura do negócio jurídico 

processual no ordenamento jurídico alemão: 

No direito alemão, o Código de Processo Civil conhecido como ZPO e em 
vigor desde 1879, embora de alta qualidade técnica e sobrevivente de várias 
mutações sociais, políticas e econômicas, seguindo a tendência de outros 
sistemas jurídicos, efetuou relevante reforma processual em 2002, 
introduzindo modificações na gestão da lide civil, para assegurar um ajustiça 
mais acessível. A reforma fortaleceu o impulso formal e material do processo, 
dando mais protagonismo de direção ao juiz. Adotou-se, ainda, um sistema 
processual mais flexível, com capacidade de adaptação às características 
singulares da causa, autorizando a estipulação de contratos processuais 
pelas partes. 

Como alguns exemplos de negócio jurídico processual no direito germânico, 

temos o artigo 13992, que trata do tempo da produção e análise do conjunto probatório 

                                            
89  Art. 12. En savoir plus sur cet article... Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit 

qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux 
sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer 
la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour 
les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels 
elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et 
sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous 
réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. 

90  Art. 41. En savoir plus sur cet article... Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que 
leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant 
de la demande. Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la 
libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel 
même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort. 

91 CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Op. cit., p. 309-310. 
92  § 139 Materielle Prozessleitung (1) Das Gericht hat das Sach-und Streitverhältnis, soweit 

erforderlich, mit den Parteien nach der tatsächlichen und rechtlichen Seite zu erörtern und Fragen 
zu stellen. Es hat dahin zu wirken, dass die Parteien sich rechtzeitig und vollständig über alle 
erheblichen Tatsachen erklären, insbesondere ungenügende Angaben zu den geltend gemachten 
Tatsachen ergänzen, die Beweismittel bezeichnen und die sachdienlichen Anträge stellen. (2) Auf 
einen Gesichtspunkt, den eine Partei erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, darf 
das Gericht, soweit nicht nur eine Nebenforderung betroffen ist, seine Entscheidung nur stützen, 
wenn es darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben hat. Dasselbe gilt für 
einen Gesichtspunkt, den das Gericht anders beurteilt als beide Parteien. (3) Das Gericht hat auf 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A8C53C180B77048E5312BF8D37FAD59E.tpdila19v_1?idArticle=LEGIARTI000006410105&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170817
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A8C53C180B77048E5312BF8D37FAD59E.tpdila19v_1?idArticle=LEGIARTI000006410138&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170817
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dos autos; e artigos 279, alínea 393, e 28594, que versam sobre acordo processual 

sobre extensão das provas do processo. 

Outros países, com não menos relevância, também contemplaram em seus 

sistemas legais o negócio jurídico processual, tais como: Portugal (arts. 590, nº 2, “b”, 

e 591, nº 1, “c”, ambos do Código de Processo Civil); e Inglaterra (art. 1.4.2 do Civil 

Procedure Rules – CPR). 

3.4 REQUISITOS DE CONFIGURAÇÃO 

 

Os requisitos de configuração do negócio jurídico processual passam, de igual 

modo, ao negócio jurídico na esfera civil pela análise dos planos da existência, 

validade e eficácia. Todavia, frise-se, que o procedimento de autocomposição se 

realiza unicamente na seara processual, consoante abordaremos em tópico específico 

adiante denominado “campo jurídico de incidência”. 

3.4.1 Plano da Existência 

Consoante havíamos abordado anteriormente, o negócio jurídico, em sua 

acepção estrutural, ingressa no mundo jurídico quando, em decorrência do ato volitivo 

estabelecido entre duas ou mais partes, determinado comando legal reflete seus 

efeitos sobre tal fato, ensejando, assim, o ingresso desse negócio jurídico junto ao 

plano da existência. 

                                            
die Bedenken aufmerksam zu machen, die hinsichtlich der von Amts wegen zu berücksichtigenden 
Punkte bestehen. (4) Hinweise nach dieser Vorschrift sind so früh wie möglich zu erteilen und 
aktenkundig zu machen. Ihre Erteilung kann nur durch den Inhalt der Akten bewiesen werden. 
Gegen den Inhalt der Akten ist nur der Nachweis der Fälschung zulässig. (5) Ist einer Partei eine 
sofortige Erklärung zu einem gerichtlichen Hinweis nicht möglich, so soll auf ihren Antrag das 
Gericht eine Frist bestimmen, in der sie die Erklärung in einem Schriftsatz nachbringen kann. 

93  § 279 Mündliche Verhandlung (1) Erscheint eine Partei in der Güteverhandlung nicht oder ist die 
Güteverhandlung erfolglos, soll sich die mündliche Verhandlung (früher erster Termin oder 
Haupttermin) unmittelbar anschließen. Andernfalls ist unverzüglich Termin zur mündlichen 
Verhandlung zu bestimmen. (2) Im Haupttermin soll der streitigen Verhandlung die 
Beweisaufnahme unmittelbar folgen. (3) Im Anschluss an die Beweisaufnahme hat das Gericht 
erneut den Sach- und Streitstand und, soweit bereits möglich, das Ergebnis der Beweisaufnahme 
mit den Parteien zu erörtern. 

94  § 285 Verhandlung nach Beweisaufnahme (1) Über das Ergebnis der Beweisaufnahme haben 
die Parteien unter Darlegung des Streitverhältnisses zu verhandeln. (2) Ist die Beweisaufnahme 
nicht vor dem Prozessgericht erfolgt, so haben die Parteien ihr Ergebnis auf Grund der 
Beweisverhandlungen vorzutragen. 
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Frise-se, como também já mencionado, que no plano da existência há total 

dissociação perfunctória em relação à validade ou invalidade e eficácia ou ineficácia 

do negócio jurídico, elementos estes que serão objeto de análise, na sequência, junto 

aos planos da validade e eficácia. 

Assim, carregando a premissa da presença dos três elementos do plano da 

existência, quais sejam: gerais, categoriais e particulares, resta necessário 

adequarmos o conteúdo desses elementos em relação aos negócios jurídicos 

processuais. Entretanto, por questão de critério e fidelidade, a linha de pensamento 

que nos propusemos a adotar no presente trabalho, sempre iremos abordar a matéria 

de forma fidedigna ao que fizemos quando da análise dos negócios jurídicos em 

sentido amplo. 

Em primeiro lugar temos o elemento geral, o qual se subdivide em duas 

espécies, intrínseco e extrínseco. O intrínseco se refere à forma que o negócio jurídico 

processual deve ser celebrado, a qual obrigatoriamente deverá ser escrita e fazendo 

parte integrante do processo judicial. 

Como menciona Flávio Luiz Yarshell95:  

No negócio jurídico processual a declaração de vontade que lhe confere 
existência deve necessariamente ter a forma escrita. Ainda que ela seja 
eventualmente manifestada oralmente em audiência – ou em alguma outra 
oportunidade em que isso seja possível – ela deve ser reduzida a termo; ou, 
quando menos, ela deve ser registrada em suporte que permita sua oportuna 
reprodução, sempre que isso seja necessário. A manifestação de vontade 
deve sempre ser expressa e não pode resultar apenas do silêncio. 

No campo do subelemento intrínseco encontramos o objeto do negócio jurídico 

processual, o qual precipuamente deverá conter estipulações de cunho instrumental, 

bem como as circunstâncias negociais, por meio das quais são refletidas as 

conotações de matéria adjetiva, oriundas da vontade consciente emitida pelas partes 

integrantes da avença. 

Em relação ao subelemento extrínseco, encontramos o agente, o qual 

necessariamente deverá ser parte integrante da relação processual. Anote-se que o 

juiz não pode ser considerado agente do negócio jurídico processual96, na medida em 

                                            
95 YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova Era? In: 

CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coords.). Negócios processuais. 2. 

ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 77. 
96 Ibidem, p. 79. 
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que o seu papel é limitado ao controle da legalidade e posterior homologação ou não 

do referido negócio jurídico processual. 

Também no aspecto extrínseco, devemos analisar o lugar de celebração do 

negócio jurídico processual. Atente-se que o lugar da celebração pode não ser o 

mesmo em que o processo judicial tramita, tendo em vista que sua realização poderá 

se dar em momento anterior ao aforamento da demanda. Com base nisso, abordamos 

o último integrante do subelemento extrínseco, o tempo em que é celebrado o negócio 

jurídico processual. Ele pode ser solenizado em dois momentos distintos, antes de 

iniciado o processo judicial ou durante o seu tramite e em qualquer fase processual, 

até mesmo recursal. 

Nessa linha, Flávio Luiz Yarshell97 menciona que:  

O negócio pode ser anterior ao processo, para regular atividade processual 
extrajudicial (por exemplo, para tratar de providências de instrução 
preliminares) ou para reger o futuro e eventual processo judicial. Além disso, 
o negócio jurídico pode ser firmado durante o processo. Isso significa que, 
em tese, pode ser celebrado em qualquer fase processual, desde que haja o 
quê, em dado momento, convencionar. Até mesmo em fase recursal isso é 
possível, embora seja forçoso reconhecer que, nesse âmbito a margem para 
o exercício da autonomia da vontade tende a decrescer. 

Em segundo lugar temos o elemento categorial, por meio do qual as regras 

processuais que serão instadas a gerar efeitos sobre o negócio jurídico processual 

passam a regular as consequências oriundas daquela convergência volitiva 

estabelecida entre as partes. 

Em terceiro e último temos o elemento particular que compõe o plano da 

existência do negócio jurídico processual, que se caracteriza como decorrência do 

elemento categorial, ou seja, é no elemento particular que analisamos os efeitos que 

as estipulações entre as partes geram e que não estão proibidas pelo regramento 

jurídico processual. 

3.4.2 Plano da Validade 

Superado o plano da existência, o que pressupõe essencialmente que o 

negócio jurídico processual existe junto ao mundo jurídico, devemos analisar se ele é 

                                            
97 YARSHELL, Flávio Luiz. Op. cit., p. 79-80. 
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válido e se encontra apto a produzir efeitos, não havendo, portanto, qualquer vício que 

possa vir a invalidá-lo. Essa análise do negócio jurídico processual é feita no âmbito 

do plano da validade. 

De acordo com o que estudamos, o plano da validade do negócio jurídico é 

constituído por três elementos integrativos, quais sejam: sujeito, objeto e forma de 

exteriorização da vontade. É com a presença desses três elementos que o negócio 

jurídico se torna válido no âmbito legal. 

No negócio jurídico processual, o sujeito deve ter capacidade processual para 

estar em juízo, nos termos dos artigos 70 usque 72 todos do CPC/201598.Assim, quem 

se encontra no exercício pleno de seus direitos na esfera civil tem capacidade 

processual para ingressar em juízo, mediante o exercício do direito de ação, previsto 

no artigo 5º, XXXV, da CF99. Já o incapaz deverá ser representado ou assistido pelos 

seus genitores, tutor ou curador, bem como nas hipóteses de nomeação de curador 

especial realizada pelo juiz. 

Ainda, importante se proceder com a distinção entre os institutos jurídicos da 

capacidade processual e da legitimidade ad causam, como bem aponta Arruda 

Alvim100:  

A capacidade de estar em juízo não deve ser confundida com a legitimação 
para a causa, também denominada legitimação material ou, ainda, legitimatio 
ad causam. Esta é definida, normalmente, em função de elementos 
fornecidos pelo direito substancial. Consiste em conferir o direito de ação ao 
possível titular ativo e contra o passivo da relação jurídica material. 

No que tange ao elemento objeto, este deve ser lícito e não contrariar norma 

processual cogente existente no ordenamento jurídico, como, por exemplo, a 

alteração de competência absoluta do magistrado, previsto no artigo 62 do 

                                            
98  Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em 

juízo. Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, 
na forma da lei. Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante 
legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; II - réu 
preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for 
constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria 

Pública, nos termos da lei. 
99  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXV - a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

100 ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.  
v. 1. p. 443. 
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CPC/2015101,e a dispensa de fundamentação da decisão judicial, prevista no artigo 

489 do CPC/2015102/103. 

A forma de exteriorização da vontade do negócio jurídico processual como 

terceiro e último elemento nada difere em relação ao negócio jurídico, sendo imperioso 

que o ato volitivo integrante do suporte fático deva estar revestido em forma prescrita 

ou não defesa em lei. Nesse ponto, o CPC/2015, no parágrafo único do artigo 190, 

estabeleceu regra expressa de invalidade do negócio jurídico processual de ofício pelo 

juiz, ou a requerimento das partes, quando haja inserção abusiva de cláusulas em 

contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de 

vulnerabilidade. 

3.4.3 Plano da Eficácia 

O plano da eficácia traduz todos os efeitos que o negócio jurídico processual 

irá exarar após a sua celebração e constatação de sua validade junto ao processo 

judicial. 

Portanto, o ponto central a ser analisado no plano da eficácia é de perquirir se 

os efeitos do negócio jurídico processual, além de atingir as partes celebrantes, 

                                            
101  Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável 

por convenção das partes. 
102  Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, 

a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais 
ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as 
questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que 
as partes lhe submeterem. § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja 
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase 
de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar 
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III 
- invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os 
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo 
julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles 
fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do 
entendimento. § 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios 
gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma 
afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3º A decisão judicial deve ser 
interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio 
da boa-fé. 

103 ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Negócios jurídicos materiais e processuais – existência, 
validade e eficácia – campo-invariável e campos-dependentes: sobre os limites dos negócios 
jurídicos processuais. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coords.). 
Negócios processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 270. 
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possuem conotação vinculativa ao magistrado que conduz o processo judicial e 

homologa a avença adjetiva e instrumental. 

Nos dizeres de Jaldemiro Rodrigues Ataíde Júnior104:  

Quanto ao plano da eficácia, quer significar que muitos negócios jurídicos 
processuais interferirão na esfera jurídica do juiz, exigindo, pois, sua 
participação, e que outros negócios exigirão um ato integrativo (v.g., 
homologação pelo juiz), quando assim o for previsto em lei. 

Sendo assim, o magistrado, quando da análise do negócio jurídico processual, 

deve verificar os termos da avença, examinando as disposições que produzem efeitos 

em sua esfera de atividade jurisdicional e, nesse momento, caso venha a homologar 

o negócio, estará a ele vinculado. É no momento da homologação do negócio jurídico 

processual que o juiz deverá proceder com essa rigorosa análise, na medida em que 

o efeito a ele vinculativo se dá, frise-se, no momento da homologação. Registre-se 

que os aspectos limítrofes da vinculação do magistrado serão abordados em tópico 

específico no decorrer deste estudo. 

3.5 CAMPO JURÍDICO DE INCIDÊNCIA 

Nesse momento do estudo, cabe verificarmos em qual seara o negócio jurídico 

processual incide e gera seus efeitos. De antemão, afirmamos que o processo de 

autocomposição, refletido pelo negócio jurídico processual, gera reflexos 

exclusivamente no campo do direito processual, ou seja, possui como objeto acordo 

de vontades que tratam de regras processuais e não materiais. 

Entretanto, o negócio jurídico processual poderá ser celebrado fora do 

processo, mas mantendo o seu conteúdo processual. Essa hipótese será tratada em 

tópico singular, quando da análise da seara extrajudicial do campo jurídico de incidência. 

3.5.1  Processo Judicial 

O negócio jurídico processual traduz a existência de atos volitivos humanos, 

caracterizados pela autocomposição, que tratam de questões essencialmente 

                                            
104 ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Op. cit., p. 271. 
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processuais. O objeto da avença deve gerar para as partes direitos e obrigações que 

versem sobre atos ou formas procedimentais que devem ser respeitadas no bojo de 

uma demanda judicial. Assim, o processo judicial é o campo de incidência por 

excelência do negócio jurídico processual. 

Na doutrina italiana, Luca Penasa105 delimita o campo de incidência do negócio 

jurídico processual: 

A mio avviso, nella misura in cui questi atto consistano in manifestazioni di 
volontà che producono effetti diretti e immediati su situazione giuridiche 
processuali (il che ovviamente dovrà essere oggetto di dimostrazione a 
seconda del singolo atto che in concreto viene in rilievo), non se ne puó negar 
ela natura processuale e dunque una loro qualificazione in termini di negozio 
processuali. 

Sendo o negócio jurídico processual caracterizado pelo acordo de vontades 

que visa à criação, extinção ou modificação de um determinado direito, entende-se 

que o seu campo de incidência, o qual espelha esse dito direito autocomposto, se 

concentra precipuamente num objeto que se refere a um processo judicial106 em curso 

ou não. 

Na linha de análise da determinação da seara de incidência “é essencial ao 

negócio processual a regulação, ainda que parcial da relação jurídica processual ou 

ao menos do procedimento; respectivamente, os componentes substancial e formal 

do conceito do processo”107. 

Sendo a demanda judicial a caracterizadora do campo de incidência do negócio 

jurídico processual, importante conceituarmos processo judicial, o qual é “o complexo 

dos atos coordenados ao objetivo de atuação da vontade da lei (com respeito a um 

bem que se pretende garantido por ela), por parte dos órgãos da jurisdição 

ordinária”108.  

Os regramentos legais previstos pelos artigos 190 e 200, ambos do CPC/2015, 

representam um microssistema109 que disciplina a figura do negócio jurídico 

                                            
105  PENASA, Luca. Op. cit., p. 228. 
106 A contract whose object is exclusively the modification of the otherwise applicable procedural law 

is not a contract belonging to the sphere of substantive law, but belongs to the sphere of procedural 
law. As a matter of theory, the possibility to conclude such a procedural contract in the strict sense 
is far from evident. (KERN, Christoph A. Op. cit., p. 194) 

107  YARSHELL, Flávio Luiz. Op. cit., p. 78. 
108  CHIOVENDA, Giuseppe. Op. cit., p. 77. 
109 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 382. 
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processual, estabelecendo, assim, que as tratativas negociais devem possuir tão 

somente conteúdo processual. 

Portanto, a incidência do negócio jurídico processual está delimitada ao campo 

instrumental, ou seja, é no processo judicial que os efeitos de criação, modificação ou 

extinção de um determinado direito irão se irradiar. 

3.5.2  Seara Extrajudicial 

Compreendido que o processo judicial é o campo de incidência do negócio 

jurídico processual, importante distinção deve ser feita no que se refere à seara 

extrajudicial, na qual a avença procedimental pode ser efetivada. Frise-se que não há 

incidência dos efeitos da autocomposição processual fora do feito judicial, mas sim e 

tão somente, a sua celebração. 

O CPC/2015 não estabeleceu nenhuma forma especial de celebração do 

negócio jurídico processual. Assim, prima facie, conclui-se que o pacto processual 

aqui tratado poderá incorporar os mesmos formatos de acordos judiciais das mais 

variadas hipóteses de conteúdo de direito material, ou seja, por meio de petições 

conjuntas e subscritas pelas partes integrantes da relação processual e seus 

respectivos patronos. 

Todavia, o negócio jurídico processual pode ser solenizado fora do processo110, 

estando este em curso ou não, por meio de celebração verbal ou escrita, sendo esta 

por instrumento público ou particular. 

Para Flávio Luiz Yarshell111: 

Não há exigência de que seja celebrado por instrumento público, nem mesmo 
quando esse último for requisito de validade de atos objeto da controvérsia 
judicial. Quando não fosse por outras razões, bastaria lembrar que, ainda que 
celebrado por instrumento particular, ele deverá ser juntado aos autos e, 
nessa medida, já ganhará a forma pública; que será originária se e quando o 
negócio for celebrado na presença do juiz, em audiência. 

                                            
110  “I negozi processuali saranno di regola compiuti al di fuori del processo, ma l’extraprocessualità 

non  ne costituisce il proprium, che è invece rappresentato das fatto che si tratta di manifestazione 
di volontà, produttive di effetti immediati e diretti su situazione giuridiche processuali.” (PENASA, 

Luca. Op. cit., p. 228) 
111  YARSHELL, Flávio Luiz. Op. cit., p. 78. 
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A possibilidade de celebração de negócio jurídico processual relativo a um feito 

judicial futuro encontra guarida no próprio artigo 190 do CPC/2015, o qual estabelece 

que é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para 

ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais, “antes” ou durante o processo. 

Deste modo, os “acordos podem ser antecedentes, quando estipulados antes 

do processo, inclusive, mas não apenas, em contratos, contendo o pacto de escolha 

do rito previsto em lei, ou de adaptação do procedimento conforme as suas 

especificidades”112. 

Sendo assim, não obstante o negócio jurídico processual poder ser efetivado 

fora do bojo do processo, a incidência decorrente da exteriorização dos efeitos de seu 

objeto atinge unicamente o processo judicial. O campo de incidência não se dá pelo 

local da celebração, mas sim pelo componente processual de declaração de 

autocomposição realizada pelas partes. 

3.6  LIMITES DE VINCULAÇÃO 

Quando da celebração de um determinado negócio jurídico processual, certos 

sujeitos partícipes ou não da avença se restam vinculados em relação a esse ato 

gerador de direitos e obrigações de cunho processual. Esse é o estudo que o tópico 

em apreço abordará, trazendo como sujeitos possivelmente vinculados ao acordo 

processual as partes integrantes do pacto processual e o juiz. E no caso de algum 

desses sujeitos estarem vinculados, se analisará qual o limite dessa dita vinculação. 

3.6.1  Em Relação às Partes 

A vinculação das partes celebrantes do negócio jurídico processual é plena e 

regida pela caracterização do objeto pactuado, ou seja, os limites de vinculação se 

coadunam com o próprio direito ou obrigação estabelecidos para cada uma das partes 

integrantes da avença processual. 

Atente-se ao fato de que a caracterização de parte que estamos tratando nesse 

momento não se restringe somente a qualidade de autor/réu, devedor/credor ou 

                                            
112 NOGUEIRA, Pedro Henrique. Op. cit., p. 104. 
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recuperanda/credores, mas abrange também, consoante será abordado a frente em 

estudo específico dos sujeitos legitimados, as figuras do Administrador Judicial e do 

Comitê de Credores. 

A vinculação que as partes se submetem em relação ao negócio jurídico 

processual não é de caráter imediato, pois fica condicionada a expressa homologação 

judicial, caracterizando-se, assim, como uma inerente e intrínseca condição 

suspensiva, ou seja, toda e qualquer celebração de composição de cunho processual 

só produzirá efeitos após a chancela do crivo do magistrado. 

Para Mirna Cianci e Bruno Lopes Megna113 “no plano da eficácia, os negócios 

jurídicos processuais produzirão efeitos entre os sujeitos do processo desde o 

momento em que estas tiverem ciência de que o acordo foi perfeito”. 

Assim, todo e qualquer negócio jurídico processual sujeita-se a controle 

judicial114, sendo que as partes, sujeitos vinculados por excelência em toda a amplitude 

abarcada pelo objeto da avença procedimental, restarão efetivamente ligadas aos 

direitos e obrigações pactuadas, quando da análise desse conteúdo processual e 

posterior homologação pelo juiz. 

Portanto, os limites de vinculação que as partes possuem junto ao negócio 

jurídico processual são estabelecidos por elas mesmas, pois são representados pelos 

próprios direitos e obrigações definidos na composição realizada. 

3.6.2  Em Relação ao Juiz 

Ponto extremamente importante de ser analisado se refere à vinculação do juiz 

em relação ao negócio jurídico processual realizado pelas partes, ou seja, o 

magistrado está ou não vinculado às disposições procedimentais que as partes 

acordaram privadamente. 

Primeiramente, como premissa inicial, devemos compreender que o juiz não é 

parte do negócio jurídico processual, mas sim representante do órgão jurisdicional 

público competente para analisar e homologar os termos de seu conteúdo. 

                                            
113  CIANCI, Mirna; MEGNA, Bruno Lopes. Fazenda Pública e negócios jurídicos processuais no novo 

CPC: pontos de partida para o estudo. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro 
Henrique (Coords.). Negócios processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2016. 

p. 626. 
114 MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 316. 
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Para José Miguel Garcia Medina115: 

O juiz deve respeitar o negócio processual celebrado entre as partes, desde 
que a convenção realizada limite-se àquilo que as partes podem dispor. No 
entanto, não podem as partes, em seu negócio processual, criar deveres para 
o órgão jurisdicional, nem eliminar deveres que a jurisdição estatal tem, na 
administração da justiça. Rigorosamente, um negócio assim celebrado seria 
ineficaz – já que atingiria a esfera jurídica de alguém que dele não participou 
– caso exigida sua observância frente ao órgão jurisdicional, deverá este 
decretar sua nulidade. 

De forma isolada, temos a doutrina de Fredie Didier Jr.116, o qual admite a 

existência de negócio jurídico processual com a participação integrativa do juiz, 

quando trata dos negócios plurilaterais que envolvem, como dito, além das partes 

celebrantes, também o magistrado. 

Em nosso entendimento o juiz não é parte do negócio jurídico processual, pois 

a ele é vedada a autocomposição, face ao seu ônus e papel jurisdicional outorgado 

pelo Estado. É ele, o juiz, que possui a legitimidade de homologar ou não o negócio 

jurídico processual. Assim, sendo o juiz detentor desse poder (analisar a licitude ou 

não do objeto da composição), por si só o descaracteriza como partícipe do acordo 

processual. 

Contudo, o fato de o magistrado não ser parte do negócio jurídico processual 

não representa sua total desvinculação, na medida em que, uma vez percorrido pelo 

seu crivo e devidamente homologado, o magistrado deverá respeitar as estipulações 

processuais convencionadas no acordo. Assim, o juiz, após analisar e chancelar o 

negócio jurídico processual a ele submetido, não poderá, posteriormente, adotar 

procedimento diverso daquele estabelecido pelas partes. 

Para Jaldemiro Rodrigues Ataíde Júnior117:  

O fato de muitos negócios jurídicos processuais interferirem na esfera jurídica 
do juiz não passou desapercebido por Chiovenda: que afirmou: “por sua 
natureza, o acordo processual tem sempre em mira, mais ou menos 
diretamente, a atividade do juiz, limitada por força do acordo, em face das 
partes”. 

O limite da vinculação do juiz é por ele mesmo aferida no momento que as 

partes levam o negócio jurídico processual para ser homologado. A partir do momento 

                                            
115  MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 317. 
116 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 378. 
117 ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Op. cit., p. 271. 
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que o magistrado homologa os termos estabelecidos entre as partes, ele constitui os 

limites de sua vinculação para respeitar tudo aquilo que foi pactuado em termos 

processuais e que nortearão o procedimento a ser adotado na respectiva demanda 

judicial. 

3.7  EFEITOS 

De início, é necessário compreendermos que os efeitos gerados pelo negócio 

jurídico processual não se coada com as características abordadas no tópico anterior 

relativo aos limites de vinculação em relação às partes e ao juiz. 

Aqui será analisado todos os efeitos gerados quando da celebração e posterior 

homologação pelo juiz do negócio jurídico processual, pois, conforme afirmamos, a 

eficácia estabelecida pelo ato volitivo de composição do objeto processual somente 

se perfectibiliza quando do ato chancelatório do magistrado. 

Não obstante concentrarmos nossa perquirição acerca dos efeitos gerados pelo 

negócio jurídico processual, tem-se que todo negócio jurídico, quando celebrado, 

mesmo que posteriormente seja considerado inválido, configura uma relação jurídica 

e, por si só, esse ato jurídico que envolve dois sujeitos de direito produz meramente 

esse singular efeito118. 

A análise dos efeitos do negócio jurídico processual reside no plano da eficácia, 

na medida em que “não se trata, naturalmente, de toda e qualquer possível eficácia 

prática do negócio, mas sim, tão-só, da sua eficácia jurídica e, especialmente, da sua 

eficácia própria ou típica, isto é, da eficácia referente aos efeitos manifestados como 

requeridos”119. 

De igual forma aos limites de vinculação contemplados retro, iremos separar a 

análise dos efeitos do negócio jurídico processual em relação às partes e ao juiz. 

Vejamos cada uma delas. 

3.7.1  Em Relação às Partes 

A manifestação de vontade, abarcada pelo predicado da autorização da 

autocomposição, que visa exprimir determinado acordo com sujeito de direito diverso, 

                                            
118 MELLO, Marcos Bernardes de. Op. cit., p. 191. 
119 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Op. cit., p. 48. 
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estabelece a possibilidade, tendo em vista ser necessário que o negócio jurídico 

processual percorra os planos da existência e validade, de produzir efeitos que 

compreendem na criação, extinção ou modificação de um direito processual que 

vinculará as partes contratantes. 

Nas palavras de Orlando Gomes120 “é irrecusável que os negócios jurídicos 

bilaterais de caráter obrigacional exercem tríplice função: a criação, a modificação ou 

a extinção de relações jurídicas”. Assim, sempre os efeitos do negócio jurídico 

processual gravitaram em torno da criação, modificação ou extinção de um 

determinado direito de cunho processual. 

Ademais, os efeitos é que tornam um negócio jurídico obrigatório121, tendo como 

núcleo a declaração de vontade pela qual as partes assumiram e contraíram os seus 

respectivos direitos e obrigações. 

Entretanto, os efeitos (criação, modificação ou extinção de um direito) gerados 

para as partes celebrantes estão condicionados, como forma de condição 

suspensiva122 inerente e intrínseca ao pacto, a expressa homologação judicial a 

posteriori, pois é nesse momento do processo judicial que o juiz irá verificar se os 

termos processuais da composição não alvejam regramentos processuais cogentes e 

de ordem pública, os quais não podem ser objeto de autocomposição. Qualquer 

condição empregada no negócio jurídico processual não afeta a sua existência, mas 

tão somente a sua execução123. 

Porém, a negativa peremptória de que o negócio jurídico processual somente 

gera efeitos após a homologação judicial deve, ao nosso ver, ser relativizada, na 

medida em que desde o momento da celebração da avença processual as partes já 

se encontram atingidas pelos seus efeitos, mesmo que de forma indireta, pois não 

poderão proceder com determinados atos que venham a contrariar, ainda que 

pendente a homologação judicial necessária, qualquer estipulação contida no contrato 

processual. Por exemplo, determinados sujeitos de direito acordam, ainda na seara 

extrajudicial, que não irão arrolar testemunhas caso venham a litigar em juízo, porém 

                                            
120 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 277. 
121 NADER, Paulo. Curso de direito civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. 1. p. 301. 
122 “Condição é elemento voluntário e acidental de negócio jurídico, que subordina o nascimento ou 

extinção do direito subjetivo a acontecimento futuro e incerto. [...] Condição suspensiva é o 
acontecimento futuro e incerto que, se realizado, provoca a aquisição do direito. Praticado o ato 
negocial ficam as partes na expectativa de ocorrer o fato previsto.” (NADER, Paulo. Op. cit., p. 353-
354). 

123 GOMES, Orlando. Op. cit., p. 341. 
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a parte autora, desde logo, na sua peça exordial, traz o seu respectivo rol de 

testemunhas. Constate-se, nessa hipótese, a infringência de uma cláusula contratual 

expressa. Logo, desde a celebração do negócio jurídico processual este produziu 

efeitos na esfera das partes contratantes. 

3.7.2  Em Relação ao Juiz 

No que tange aos efeitos que o negócio jurídico processual gera em relação ao 

magistrado, é importante partimos da premissa, como já anteriormente afirmado, que 

o juiz não é considerado parte integrante da avença processual, mas mero 

representante do órgão jurisdicional público competente cuja função é analisar e 

homologar o dito negócio. 

Fora abordado ainda que o juiz se vincula às disposições que as partes 

acordaram no bojo do negócio jurídico processual, devendo, portanto, respeitar os 

procedimentos estabelecidos entre as partes na condução do processo judicial.  

Portanto, é no fator vinculativo que os efeitos que atingem o juiz residem, pois 

a celebração de um procedimento judicial diverso pelas partes, devidamente 

homologado pelo juiz, carrega uma nova linha de condução do processo. Poder-se-ia 

dizer que há uma nova norma processual estabelecida que gera efeitos obrigacionais 

em relação ao juiz. 

Nesse aspecto afirma Christoph A. Kern124: 

Per definition, procedural contracts in the strict sense have an immediate 
effect on the procedural rules which govern the proceedings, or type of 
proceedings, for which they have been concluded. This means that they must 
be respected by the parties to the contract and the court as if they were legal 
provisions. 

Diante disso, o efeito já estabelecido pela própria regra processual vigente tem 

o condão de vincular os atos do magistrado, ou seja, via de regra, o juiz deverá seguir 

os ritos processuais estabelecidos pelo regramento processual vigorante. Assim, 

quando se trata de negócio jurídico processual, nada mais há do que a substituição 

do regramento processual público pelo privado. Contudo, os efeitos em relação ao juiz 

                                            
124 KERN, Christoph A. Op. cit., p. 196. 
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se equivalem, pois este deverá respeitar, de igual forma, os novos procedimentos 

acordados pelas partes contratantes. 

Sob outra ótica, a qual impomos determinada discordância no que tange à 

participação efetiva do juiz no negócio jurídico processual, Fredie Didier Jr. 125 

sustenta, como vimos, a hipótese de celebração de contrato processual com o juiz: 

Embora o caput do art. 190 do CPC mencione apenas os negócios 
processuais atípicos celebrados pelas partes, não há razão alguma para não 
se permitir negociação processual atípica que inclua o órgão jurisdicional. 
Seja porque há exemplos de negócios jurídicos plurilaterais típicos 
envolvendo o juiz, como já examinado, o que significa que não é estranha ao 
sistema essa figura; seja porque não há qualquer prejuízo (ao contrário, a 
participação do juiz significa fiscalização imediata da validade do negócio), 
seja porque poder negociar sem a interferência do juiz é mais do que poder 
negociar com a participação do juiz. 

Em que pese o magistrado sofrer os efeitos do negócio jurídico processual por 

ele homologado, devendo, assim, atender aos regramentos processuais 

estabelecidos entre as partes, isso, em hipótese alguma, afeta o seu livre 

convencimento126/127 de julgar a lide posta em juízo como melhor entender o seu crivo 

de justiça128. O contrato processual atinge somente a condução processual que deverá 

ser seguida, jamais o livre-arbítrio do ente judicante. 

3.8  SUJEITOS LEGITIMADOS 

A realização do negócio jurídico processual está condicionada, para 

perfectibilização junto ao plano da existência, da presença de sujeitos contratantes 

legítimos, pois carregarão em suas esferas jurídicas uma criação, modificação ou 

                                            
125 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 378. 
126  Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 
127  Aqui vale notar que não se repetiu, no CPC/2015, a expressão “livremente”, constante do artigo 

131 do CPC/1973 (“O juiz apreciará livremente a prova, [...]”). (MEDINA, José Miguel Garcia. Op. 
cit., p. 629) 

128  “O juiz é livre na pesquisa da prova e pode, dentro da linha de seu raciocínio, dar o valor que julga 
ter cada uma delas. O livre convencimento não vem de encontro ás deduções legais necessárias, 
às vezes previstas na lei, em forma de presunções, pois, no caso, não se considera provado o 
fato, mas a conseqüência que a lei tem por real, em razão da existência de outro fato ou situação 
jurídica.” (SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil. 12. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. v. 1. p. 503) 
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extinção de um determinado direito de caráter processual. Portanto, a análise dos 

sujeitos legitimados para celebrarem o contrato processual é de suma importância. 

3.8.1  Partes 

De antemão, tendo em vista que o exame será individualizado, consideramos 

como partes legítimas para concretização do negócio jurídico processual o 

devedor/recuperanda, o credor, o administrador judicial e o comitê de credores, na 

medida em que possuem em determinado momento ônus processuais, previstos na 

Lei de RF. 

Assim, a análise dos sujeitos legitimados a manifestarem vontade expressa 

para consecução de um dado contrato processual se consubstancia na verificação e 

constatação se esse sujeito possui condutas processuais previstas pela Lei de RF, 

assim como não está revestido pela ausência da possibilidade de autocomposição, 

como se dá na figura do juiz tratada anteriormente.  

Ainda é necessário esclarecermos que a figura parte aqui tratada se refere ao 

sujeito de direito que compõe a estrutura existencial do negócio jurídico processual, e 

não necessariamente as partes autora ou ré129 da demanda posta em juízo. Contudo, 

muitas das vezes, essas partes podem ser os mesmos sujeitos. 

3.8.1.1 Devedor 

O devedor, aqui compreendido como a recuperanda, é a parte, por excelência, 

do negócio juridico processual. É com ele que todos os negócios juridicos processuais 

realizados no bojo da recuperação judicial são celebrados. 

Inúmeras obrigações processuais são impostas ao devedor em recuperação 

judicial, tais como: atender aos requisitos da petição inicial, previsto no artigo 51 da 

Lei de RF; apresentar contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a 

recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores, nos termos do 

                                            
129  “Partes, por outro lado, são aqueles que pedem ou contra os quais se pede a prestação 

jurisdicional. De um modo geral, partes são os sujeitos ativo e passivo, respectivamente, da 
pretensão e da lide; mas, na realidade, partes são autor, como sujeito ativo da ação, e o réu, como 
sujeito do direito de defesa, donde distinguir-se parte em sentido material da parte em sentido 
formal.” (MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil. 9. ed. Campinas: 

Milennium, 2003. v. 1. p. 259) 
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artigo 52, inciso IV, da Lei de RF; comunicar a suspensão das ações aos juízos 

competentes, nos termos do artigo 52, § 3º, da Lei de RF; não poder desistir do pedido 

de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver 

aprovação da desistência na assembleia geral de credores, consoante artigo 52, § 4º, 

da Lei de RF; se manifestar nas habilitações e impugnações apresentadas pelos 

credores; apresentar o plano de recuperação judicial no prazo improrrogável de 60 

dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, 

sob pena de convolação em falência, por força do artigo 53 da Lei RF; fazer constar 

no plano de recuperação judicial os meios de recuperação, demonstrando a 

viabilidade econômica, bem como acostando laudo econômico-financeiro e de 

avaliação dos ativos, elaborado por profissional legalmente habilitado ou empresa 

especializada, conforme artigo 53 da Lei RF; para que o plano de recuperação judicial 

venha a ser aprovado em assembleia geral de credores, deverá atingir os quóruns 

previstos no artigo 41 da Lei RF; ter sua falência decretada no caso de 

descumprimento do plano de recuperação judicial, por força do artigo 73, inciso IV, da 

Lei RF; e estar vinculado a um período de supervisão de dois anos, contados da 

concessão da recuperação judicial, nos termos do artigo 61 da Lei RF. 

Com efeito, denota-se que a recuperanda carrega inúmeras obrigações 

procedimentais no curso do processo de recuperação judicial que poderão ser objeto 

de celebração de negócios juridicos processuais, conforme será abordado em capítulo 

próprio adiante. 

Porém, para que devedor seja alçado a condição de recuperanda, tornando-se 

assim sujeito legítimo para celebrar o contrato processual junto a recuperação judicial, 

é necessário que atenda determinados requisitos e não esteja compreendido no rol 

de impedimentos da Lei de RF e do CC. 

A interpretação deve ser sistêmica entre a Lei de RF e o CC, na medida em 

que o artigo 1º da Lei RF130 determina como sujeitos legitimados o empresário e a 

sociedade empresária para aforarem pedido de recuperação judicial. 

                                            
130  Art. 1º Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do 

empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor.  
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O conceito de empresário e sociedade empresária estão previstos nos artigos 

966131 e 982132, ambos do CC. Por empresário entende-se aquele sujeito que agrega 

todos os elementos de empresa, consubstanciados no exercício profissional de 

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

serviços.O parágrafo único do artigo 966 do CC prescreve que não é considerado 

empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou 

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

da atividade constituir elemento de empresa. E por sociedade empresária 

compreende-se aquela que tem por objeto o exercício de atividade própria de 

empresário, com requisito formal de estar registrado em órgão competente. 

De outro lado, o artigo 48 da Lei de RF estabelece um rol de requisitos 

cumulativos que devem ser apresentados pela recuperanda no momento do pedido 

de recuperação judicial. São eles: (i) exerça regularmente atividades há mais de 2 

(dois) anos; (ii) não seja falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença 

transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; (iii) não ter, há menos 

de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; e (iv) não ter sido 

condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada 

por qualquer dos crimes previstos na Lei de RF. Ainda, pelo parágrafo único do artigo 

48 da Lei RF, o cônjuge sobrevivente, os herdeiros, o inventariante e o sócio 

remanescente do devedor possuem legitimidade para pedir recuperação judicial. 

Contemplou ainda a Lei de RF, em seu artigo 2º, todos os sujeitos de direito 

que não estão subordinados às suas disposições. São eles: (i) empresa pública; (ii) 

sociedade de economia mista; (iii) instituição financeira pública ou privada; (iv) 

cooperativa de crédito; (v) consórcio; (vi) entidade de previdência complementar; (vii) 

sociedade operadora de plano de assistência à saúde; (viii) sociedade seguradora; 

(ix) sociedade de capitalização; e (x) outras entidades legalmente equiparadas as 

letras “c” a “i” retro mencionadas. 

                                            
131  Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se 
considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou 
artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão 
constituir elemento de empresa. 

132  Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto 
o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais. 
Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por 

ações; e, simples, a cooperativa. 
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Por fim, não podem se beneficar do pedido de recuperação judicial a sociedade 

em conta de participação, na medida em que não possui personalidade jurídica, bem 

como as sociedades cooperativas regidas pela Lei nº 5.764/1971, pois são 

carcaterizadas como espécie de sociedade simples de pessoas. 

3.8.1.2 Credor 

Tendo como premissa basilar a existência de ônus processuais para que o 

sujeito de direito se torne legítimo para celebrar o negócio jurídico processual, 

abordaremos a seguir alguns vínculos procedimentais que os credores devem atender 

no curso do processo de recuperação judicial. 

Os atingidos pelos efeitos da recuperação judicial devem apresentar suas 

habilitações ou divergências administrativas junto ao administrador judicial no prazo 

de 15 dias, contados da publicação do edital previsto no artigo 52, § 1º, da Lei RF, 

conforme artigo 7º, § 1º, da Lei RF; apresentar suas impugnações em juízo no prazo 

de dez dias, contados da publicação da relação de credores do § 2º do artigo 7º da 

Lei de RF, de acordo como o artigo 8º da Lei RF; apresentar objeção ao plano de 

recuperação judicial apresentado pela recuperanda no prazo de 30, contados da 

publicação da relação de credores do § 2º do artigo 7º da Lei de RF, por força do artigo 

55 da Lei RF; atenderá aos requisitos das habilitações de crédito do artigo 9º da Lei 

de RF; se fazerem presentes com direito a voto na assembleia geral de credores, 

conforme artigo 39 da Lei de RF; estarem vinculados aos termos do plano, caso a 

recuperação judicial venha a ser concedida, mesmo que tenha proferido voto contrário 

na assembleia geral de credores, por força do artigo 59 da Lei de RF; e recorrer por 

meio de agravo de instrumento da decisão que conceder a recuperação judicial, nos 

termos do artigo 59, § 2º, da Lei RF. 

Diante de todas as obrigações procedimentais previstas na Lei de RF e 

colacionadas acima, as quais devem ser respeitadas e atendidas pelos credores, 

verifica-se que há legitimidade para que figurem como uma das partes contratantes 

do negócio jurídico processual. 

Todos os credores que possuam créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos, estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, por determinação 

do artigo 49, da Lei de RF. Entretanto, a própria Lei de RF criou exceções, prevendo 
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nos §§ 3º e 4º do mesmo artigo a exclusão do 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, bem como o titular de 

crédito oriundo de antecipação de contrato de câmbio. 

3.8.1.3 Administrador Judicial 

O administrador judicial possui posição processual de auxiliar do juiz, sob o 

critério de nomeação por meio da confiança, sendo responsável amplamente133 pela 

fiscalização do processo de recuperação judicial, devendo seguir e atender todas as 

incumbências que a Lei de RF à ele lhe atribui. 

Para Ecio Perin Junior134, o administrador judicial possui a seguinte função na 

recuperação judicial: 

Nesse sentido, o administrador judicial possui enorme relevância para os 
interesses coletivos e difusos, uma vez que sua atuação está revestida de 
aspectos quanto ao procedimento adjetivo, porque, muito mais que interesses 
privados, sobressai o legítimo interesse público. 

[...] 

A tarefa do administrador judicial, numa empresa em crise, consiste em 
aplicar sua atividade no reerguimento do ente produtivo enfraquecido, não se 
submetendo a qualquer influência do devedor ou dos credores, uma vez que 
sua conotação é nitidamente econômica. 

Todavia, toda a competência atribuída ao administrador judicial, prevista no 

artigo 22 da Lei de RF135, lhe vincula peremptoriamente ao atendimento dos 

                                            
133  NEGRÃO, Ricardo. A eficiência do processo judicial na recuperação judicial. São Paulo: 

Saraiva, 2010. p. 118. 
134  PERIN JUNIOR, Ecio. Curso de direito falimentar e recuperação de empresas. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 234. 
135  Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros 

deveres que esta Lei lhe impõe: I – na recuperação judicial e na falência: a) enviar correspondência 
aos credores constantes na relação de que trata o inciso III do caput do art. 51, o inciso III do caput 
do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta Lei, comunicando a data do pedido de 
recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao 
crédito; b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores interessados; c) 
dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento 
nas habilitações e impugnações de créditos; d) exigir dos credores, do devedor ou seus 
administradores quaisquer informações; e) elaborar a relação de credores de que trata o § 2o do 
art. 7o desta Lei; f) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18 desta Lei; g) 
requerer ao juiz convocação da assembléia-geral de credores nos casos previstos nesta Lei ou 
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procedimentos que a mesma Lei de RF determina. Portanto, existem regras 

processuais que o administrador judicial tem o dever de atender. Temos como 

exemplos: a verificação dos créditos, com base nos livros contábeis e documentos 

comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos 

credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas, 

conforme artigo 7º da Lei de RF; publicar, após a sua verificação dos créditos, relação 

de credores, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados do fim do prazo do § 1º 

do artigo 7º da Lei de RF, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que 

as pessoas indicadas no artigo 8º, da Lei de RF terão acesso aos documentos que 

fundamentaram a elaboração da relação; consolidar o quadro geral de credores, 

conforme artigo 18 da Lei de RF; presidir a assembleia geral de credores, por força 

do artigo 37 da Lei de RF; dentre outras inúmeras competências e atribuições. 

Veja que a Lei de RF impõe ao administrador judicial nomeado de bem e 

fielmente cumprir os seus deveres136, devendo atender e cumprir, sob pena de 

destituição, uma série de atos e prazos processuais durante todo o processo de 

recuperação judicial, os quais podem se tornar, sendo eles passíveis de 

autocomposição, objeto de negócio juridico processual. 

Outro fundamento poderia supostamente ser aventado para legitimar o 

administrador judicial a celebrar contratos processuais, tendo em vista que, quando 

de suas atribuições no processo falimentar, é licito a ele, desde que autorizado pelo 

órgão jurisdicional, a efetuar transações137 de cunho de direito material, v.g., acordos 

com credores da classe trabalhista. Porém, nessas hipóteses não é o administrador 

judicial como parte integrante da relação processual que firma o acordo, mas sim a 

massa falida por ele representada judicialmente.  

                                            
quando entender necessária sua ouvida para a tomada de decisões; h) contratar, mediante 
autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo 
no exercício de suas funções; i) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei; II – na recuperação 
judicial: a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial; 
b) requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de 
recuperação; c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do 
devedor; d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso 
III do caput do art. 63 desta Lei; [...] 

136  “Uma vez nomeado, o administrador judicial será intimado pessoalmente a, em 48 (quarenta e oito 
horas), assinar, na sede do juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o 
cargo e assumir as reponsabilidades a ele inerentes, reza a lei.” (MACHADO, Rubens Approbato. 
Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas. 2. ed. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007. p. 130) 
137  “A transação é o contrato no qual duas pessoas (transatores) resolvem encerrar litígio existente 

entre elas, ajuizado ou não, mediante concessões recíprocas.” (LÔBO, Paulo. Direito Civil: 

contratos. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 442) 
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Assim, havendo ônus processuais que vinculam o administrador judicial, este 

poderá ser parte no negócio jurídico processual, desde que o objeto da composição 

seja passível de substituir o procedimento originário previsto na legislação 

recuperacional. As hipóteses em específico, como já mencionado, serão tratadas em 

capítulo próprio desse estudo. 

3.8.1.4 Comitê de Credores 

Para compreendermos a legitimidade do comitê de credores de celebrar 

negócio jurídico processual, primeiramente devemos delimitar o seu conceito e 

posteriormente as suas atribuições e competências que a Lei de RF impõe a esse 

órgão. 

O comitê de credores está previsto no artigo 26 da Lei de RF138 e constitui um 

grupo de credores, sendo seus componentes e suplentes integrantes de cada uma 

das classes creditícias existentes na recuepração judicial, que foram devidamente 

nomeados pelos demais credores da recuperanda, cabendo a eles atenderem ao 

interesse exclusivo da massa de credores139, sempre respeitando os ditames contidos 

na Lei de RF. 

Sérgio Campinho140 concede maior importância a qualidade do comitê de 

credores quando afirma que “sua atuação, em diversas vezes, beneficia o próprio 

devedor, e em última análise, funcionará como um agente auxiliar do juiz, velando 

pela consecução dos fins do processo de falência e de recuperação judicial”. 

                                            
138  Art. 26. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de 

credores na assembleia-geral e terá a seguinte composição: I - 1 (um) representante indicado pela 
classe de credores trabalhistas, com 2 (dois) suplentes; II - 1 (um) representante indicado pela 
classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 (dois) suplentes; 
III - 1 (um) representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, 
com 2 (dois) suplentes. IV - 1 (um) representante indicado pela classe de credores representantes 
de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 (dois) suplentes. § 1º A falta de indicação 
de representante por quaisquer das classes não prejudicará a constituição do Comitê, que poderá 
funcionar com número inferior ao previsto no caput deste artigo. § 2º O juiz determinará, mediante 
requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, 
independentemente da realização de assembleia: I - a nomeação do representante e dos 
suplentes da respectiva classe ainda não representada no Comitê; ou II - a substituição do 
representante ou dos suplentes da respectiva classe. § 3º Caberá aos próprios membros do 

Comitê indicar, entre eles, quem irá presidi-lo. 
139  CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresas: o novo regime da insolvência 

empresarial. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 97. 
140  Ibidem, p. 97. 
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Na linha de entendimento de Ecio Perin Junior141, os credores “poderão ter uma 

participação muito mais ativa no processo por meio do Comitê de Credores, com 

prerrogativas de acompanhamento, manifestação e também de aprovação do plano 

de recuperação da empresa”. 

As atribuições e competências do comitê de credores na recuperação judicial 

são extraídas do artigo 27 da Lei de RF, quais sejam: (i) fiscalizar as atividades e 

examinar as contas do administrador judicial; (ii) zelar pelo bom andamento do 

processo e pelo cumprimento da lei; (iii) comunicar ao juiz, caso detecte violação dos 

direitos ou prejuízo aos interesses dos credores; (iv) apurar e emitir parecer sobre 

quaisquer reclamações dos interessados; (v) requerer ao juiz a convocação da 

assembleia geral de credores; (vi) manifestar-se nas hipóteses previstas na lei; (vii) 

fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando, a cada 30 (trinta) 

dias, relatório de sua situação; (viii) fiscalizar a execução do plano de recuperação 

judicial; e (ix) submeter à autorização do juiz, quando ocorrer o afastamento do 

devedor nas hipóteses previstas na lei, a alienação de bens do ativo permanente, a 

constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento 

necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que antecede 

a aprovação do plano de recuperação judicial; dentre outras. 

Extrai-se das competências do comitê de credores previstas acima que este 

órgão também possui atribuições procedimentais com prazos expressamente 

definidos pela Lei de RF (v.g., fiscalizar a administração das atividades do devedor, 

apresentando, a cada 30 [trinta] dias, relatório de sua situação), o que o legitima, ao 

nosso ver, a celebrar negócio jurídico processual. 

Aliado a isso, sendo o comitê de credores um órgão que representa os 

interesses dos próprios titulares de créditos na recuperação judicial142, e sendo estes 

credores, consoante examinado anteriormente, sujeitos de direito legítimos para 

celebrarem um determinado pacto processual, conclui-se que também, na qualidade 

de representante por meio de mandato legalmente outorgado, possui o comitê de 

credores a mesma legitimidade. 

                                            
141  PERIN JUNIOR, Ecio. Op. cit., p. 246. 
142  TOLEDO, Paulo F. C. Salles de. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência.  

5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 126. 
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3.9 DELIMITAÇÃO DE CONTEÚDO 

A principal carcaterística diferenciadora dos negócios juridicos processuais do 

demais existentes no mundo jurídico se encontra na delimitação de seu conteúdo, ou 

seja, a que se refere ao objeto da declaração consciente da vontade do sujeito, que 

visa à criação, extinção ou modificação de um determinado direito, o qual reconhece 

esse ato volitivo consciente como legal e lhe concede reflexos imperativos. Portanto, 

a perquirição do objeto do negócio jurídico processual é o núcleo da questão a ser 

tratada neste momento referente à delimitação do conteúdo autocomposto pelas 

partes. 

3.9.1  Objeto Processual 

Somente poderá ser considerado como negócio jurídico processual aquela 

celebração que tenha como objeto um direito processual passível de ser 

autocomposto pelos sujeitos legitimados. O objeto do negócio jurídico processual 

deve estar relacionado a um ato processual refletido em um determinado processo 

judicial em curso ou não.  

Diante disso a figura do ato processual, que “é todo aquele comportamento 

humano volitivo que é apto a produzir efeitos jurídicos num processo, atual ou 

futuro”143, deve estar ligada ao objeto do negócio jurídico processual144, na medida em 

que o direito transacionado deve estar limitado exclusivamente à uma norma 

processual e não material. 

A relevância do conteúdo processual é aborada por Luca Penasa145: 

Questi rilievi appaiono sufficienti a rigettare la nozione di <atti sostanziali con 
mera rilevanza processuale>, ponendo così il problema della qualificazione 
degli atti compiuti al di fuori del processo e che incidono sullo stesso, 
problema assai rilevante perchè da tela qualificazione dipende la disciplina 
cui questi sono soggetti... 

                                            
143 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 378. 
144  De modo diverso, Flávio Luiz Yarshell aduz que “quando se fala na regulação dos atos do processo, 

está-se a pensar nas condutas voluntárias realizadas nesse âmbito, por um de seus sujeitos a 
aptas a gerar efeitos. Apenas é preciso considerar que o objeto do negócio processual não se 
limita a regular processo jurisdicional (estatal ou arbitral) e pode se prestar a instituir e regular 
processo extrajudicial, notadamente para realização de atividade de instrução preliminar, à 
semelhança do que se passa nos sistemas common law.” (YARSHELL, Flávio Luiz. Op. cit., p. 78). 

145  PENASA, Luca. Op. cit., p. 227. 
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O ato processual que integra o negócio juridico processual para ser configurado 

deverá ser caracterizado não pelo seu cumprimento dentro de um processo judicial, 

mas sim pelo seu valor para o processo judicial146, na medida em que poderá haver 

transações que não sejam processuais no curso de uma lide e outras composições 

processuais na esfera extrajudicial. 

No entedimento de Cassio Scarpinella Bueno147, os atos processuais “são atos 

jurídicos que, quando praticados, assim alguma importância no plano do processo ou 

tendem a surtir efeito plano do processo”.  

Independentemente de ocorrer a celebração do negócio jurídico processual no 

bojo de um processo judicial ou fora dele, na seara extrajudicial como estudamos 

anteriormente, sempre o objeto da transação deve ser processual, referindo-se às 

regras procedimentais que não se qualificam como de ordem pública e não imponham 

deveres ao orgão jurisdicional que, quando da averiguação e posterior homologação 

pelo juiz, não poderão ser validadas. 

Não se pode desqualificar o negócio jurídico processual caso tenha sido 

celebrado fora do processo, pois o que lhe define não é o lugar da celebração, mas 

sim o seu objeto processual. 

Imergindo na teoria geral do fato jurídico já abordada, o suporte fáctico do 

negócio jurídio processual deve espelhar uma norma juridica instrumental148 e se ater 

a determinado ato processual inerente a uma ação judicial em curso ou não. 

Frise-se que sempre que o ato volitivo empregado pelas partes abarcar 

qualquer regramento de direito material, ocorrerá a plena desconfiguração do negócio 

jurídico processual que passará e deverá ser tratado com base nos comandos legais 

atinentes aos negócios jurídicos típicos da lei civil. Todavia, poderá haver a celebração 

de um contrato que abarque tanto autocomposições de direito processual como de 

direito material, sem prejuízo da total invalidação da transação. 

  

                                            
146 CARNELUTTI, Francesco. Op. cit., p. 476. 
147  BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do 

direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 1. p. 389. 
148 ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Op. cit., p. 263. 
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3.10  FORMA DE CONCRETIZAÇÃO E EXTERIORIZAÇÃO 

A abordagem de como se concretiza e posteriormente se exterioriza os efeitos 

do negócio jurídico processual passa por dois momentos que se caracterizam pela 

celebração em si do contrato processual e, posteriormente, pela decisão judicial 

homologatória que chancela o conteúdo processual pactudado entre as partes. São 

essas duas figuras, contrato processual e decisão judicial homologatória, que serão 

analisadas nesse momento. 

3.10.1 Contrato Processual 

A referência que adotamos de contrato processual neste ponto do estudo está 

vinculada ao momento fático da celebração do negócio jurídico processual, ou seja, a 

ocasião em que as partes declaram suas intenções de acordarem sobre determinado 

objeto processual. 

Como regra geral, por contrato, na lição de Orlando Gomes149, entende-se ser 

“todo o acordo de vontades destinado a constituir uma relação jurídica de natureza 

patrimonial e eficácia obrigacional”. Atente-se que, para nós, a natureza patrimonial 

não é relevante, pois o estudo em apreço se refere aos negócios jurídico processuais. 

Contudo, o que importa para nós é que o contrato processual se concretiza justamente 

quando o negócio juridico processual é celebrado por meio da declaração consciente 

da vontade das partes, cujo objeto possui característica processual e cria, extingue ou 

modifica um certo direito abarcado pelo ordenamento jurídico. 

O contrato processual, independentemete de conter uma forma física e 

instrumental refletida em um pacto autônomo, pode ser celebrado nos próprios autos 

do processo judicial, por meio de petição protocolizada entre as partes ou até mesmo 

realizado em audiência ou em assembleia geral de credores. Atente-se que essas 

formas, ao nosso ver, serão as mais adotadaspelos sujeitos integrantes do negócio 

jurídico processual. 

                                            
149  GOMES, Orlando. Contratos. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 12. 
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O direito francês, por meio do artigo 57 do Nouveau Code de Procédure 

Civile150, autoriza expressamente as partes a celebrarem negócio jurídico processual 

por meio de petição subscrita em conjunto151. 

É possível ainda que a celebração do contrato processual, conforme 

abordamos anteriormente, se realize na fase extrajudicial e antes do processo judicial 

ser iniciado, conforme autoriza o caput do artigo 190 do CPC/2015. Portanto, 

novamente afirmamos que a forma de celebração, seja dentro ou fora do processo, 

não é capaz de desqualificar a qualidade do negócio jurídico de ser ou não de cunho 

processual. 

Nessa linha, Trícia Navarro Xavier Cabral152 aborda a possibilidade da 

celebração do negócio jurídico processual em sede de convenção extrajudicial: 

As convenções sobre processo realizadas extrajudicialmente podem ser 
constituídas de forma autônoma, ou então inseridas em contratos mais 
abrangentes. Possui natureza jurídica de direito material, ficando os efeitos 
processuais condicionados à sua integração ao processo. Essa identificação 
é imprescindível para a definição das exigências e do regime jurídico das 
convenções em tema de processo firmadas extrajudicialmente. 

Entrementes, independentemente se o contrato processual fora celebrado 

dentro ou fora do processo judicial, vinculado a partir disso as partes contratantes em 

todos os seus termos e condições, somente terá o condão de produzir plenamente os 

seus efeitos após percorrer a análise e validação do poder judicante, que serão 

tratadas no tópico subsequente. 

3.10.2 Decisão Judicial Homologatória 

Após celebrado entre as partes o negócio jurídico processual, o pacto 

permanece condicionado à passagem pelo crivo do poder judicante, o qual procederá 

                                            
150  Art. 57. La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs 

prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens 
respectifs. Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité: 1º a) Pour les personnes physiques, les 
nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des 
requérants; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et 
l'organe qui les représente légalement; 2º L'indication de la juridiction devant laquelle la demande 
est portée; 3º Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour 
la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la 
demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions. 

151  ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. Op. cit., p. 341. 
152 CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Op. cit., p. 314. 
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com a homologação ou não, ensejando, assim, em caso positivo, a exteriorização de 

todos os efeitos decorrentes das manifestações de vontades, cujo objeto processual 

foi validamente transacionado. 

O juiz se encontra em posição superior e imparcial em relação às partes 

integrantes da relação processual153, carregando em suas mãos o dever de conduzir 

o processo dentro da maior legalidade. Por isso, cabe ao magistrado, no exercício de 

seu mister, controlar a validade dos negócios jurídicos processuais. 

O parágrafo único do artigo 190 do CPC/2015 impõe ao magistrado a 

necessidade de proceder com o controle da validade154 das cláusulas do negócio 

jurídico processual, refutando as suas aplicações somente nos casos de nulidade, 

inserção abusiva em contrato de adesão ou quando constatada manifesta 

vulnerabilidade de qualquer uma das partes. 

Art. 190. Omissis 

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade 
das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente 
nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em 
que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 

Verifica-se que o legislador empregou a expressão somente no corpo do 

parágrafo único do artigo 190 do CPC/2015, quando se referiu aos casos de rejeição 

(nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão ou manifesta vulnerabilidade da 

parte) das convenções processuais pelo juiz. Entretanto, também quando houver o 

confronto de questões de ordem pública ou a imposição de deveres não aceitos pelo 

poder judicante, o negócio jurídico processual deverá ser cassado. 

Nessa linha, José Miguel Garcia Medina155: 

                                            
153  ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2008. v. 2. p. 30. 
154  A homologação do negócio (condição de sua eficácia externa quando exigida), ou o seu mero 

controle de validade (já que o dispositivo não fala em homologar), serve, então, como um filtro, 
para delimitar se as partes estão dentro do seu espectro de atuação decorrente do 
autorregramento da vontade, ou se estão indo além dos seus poderes, ou seja, se não estão 
dispondo a respeito de uma situação jurídica que não seja por eles titularizada. O controle de 
validade permitido pelo parágrafo único do art. 190, nesse sentido, não é discricionário, mas 
vinculado. Os negócios não estarão aptos a modificar o procedimento caso o magistrado verifique 
que não preenchem os seus requisitos de validade – dentre eles o requisito negativo de não dispor 
sobre a situação jurídica do magistrado (AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do magistrado em 
face dos negócios jurídicos processuais – já uma releitura. In: CABRAL, Antonio do Passo; 
NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coords.). Negócios processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. 

Salvador: JusPodivm, 2016. p. 381). 
155  MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 317. 
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O uso da expressão “somente” daria a impressão de que a atuação do juiz, 
no controle de validade do negócio processual, deveria ser contida. Esse 
modo de compreender o texto do dispositivo parece-nos adequado, 
sobretudo se o negócio processual referir-se exclusivamente à posição 
jurídica das partes. 

Diante disso, quando o juiz se depara com casos de nulidade, o que será objeto 

especifico de abordagem no tópico seguinte, deverá recusar a aplicabilidade do 

conteúdo do negócio jurídico processual, conforme interpretação literária do parágrafo 

único do artigo 190 do CPC/2015, devendo na mesma decisão empregar os 

fundamentos necessários de seu entendimento. 

Portanto, é no bojo do próprio processo judicial que o magistrado deverá 

averiguar a existência de nulidade, a inserção abusiva em contrato de adesão ou a 

manifesta vulnerabilidade de algumas das partes integrantes do negócio jurídico 

processual. 

Logo, na medida em que o parágrafo único do artigo 190 do CPC/2015 

prescreve literalmente a figura da nulidade, entendemos que quando se encontrar 

presente as hipóteses de anulabilidade do negócio jurídico processual, que também 

serão objeto específico de estudo na sequência, deverá a parte prejudicada ajuizar a 

competente ação de anulação, consoante artigo 178, do Código Civil156, no prazo 

decadencial de quatro anos, contados: no caso de coação, do dia em que ela cessar; 

no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se 

realizou o negócio jurídico; e no de atos de incapazes, do dia em que cessar a 

incapacidade. 

Percorrendo assim o negócio jurídico processual pelo crivo de análise do poder 

judicante terá, enfim, perfectibilizado a exteriorização de todos os efeitos que 

reproduzem aquela a declaração consciente da vontade que visa à criação, extinção 

ou modificação de um determinado direito, cujo objeto se refere a um ato processual 

de um feito judicial em trâmite ou não. 

                                            
156 Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, 

contado: I – no caso de coação, do dia em que ela cessar; II – no de erro, dolo, fraude contra 
credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico; III – no de atos 
de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Art. 179. Quando a lei dispuser que 
determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois 
anos, a contar da data da conclusão do ato. 
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3.11  INVALIDAÇÃO 

Há situações jurídicas que ensejam a invalidade do suporte fático157 do negócio 

jurídico processual. São elas a nulidade e a anulabilidade. Todavia, a diferenciação 

técnico-jurídica dessas ambas figuras que maculam o negócio jurídico processual é 

imprescindível, seja para decompor qual plano do negócio jurídico é alvejado, seja 

para se definir quais os reflexos oriundos de cada modalidade de invalidação. 

Registre-se que o instituto da invalidade do negócio jurídico processual guarda 

identificação com a invalidade do negócio jurídico basilar do direito material. São as 

mesmas premissas e características que alvejam o ato volitivo dos sujeitos de direito 

que compõem a avença, pois, como já estudado, a diferenciação encontra-se no 

objeto (processual ou material), e não na declaração de vontade. 

3.11.1 Nulidade 

A conclusão corrente na doutrina é que a nulidade traduz que o negócio jurídico 

sequer chegou a existir, na medida em que há uma invalidação que recai sobre a 

ausência do elemento da declaração de vontade consciente158. Logo, há claramente a 

interferência no plano da existência. 

Entrementes, pela doutrina de Pontes de Miranda159, a qual nesse momento 

nos coadunamos, “o nulo é negação de validade; não é negação da existência. Mesmo 

porque se pressupôs o existente; tanto que nulo e não-nulo existem. A classe vazia e 

a classe cheia têm existência”. Dito isso, a nulidade não ataca o plano da existência, 

mas sim o plano da validade, na medida em que para algo ser declarado nulo deverá, 

por força, existir preteritamente. 

A nulidade, por certo, carrega um volume maior de hipóteses de configuração 

em relação à anulabilidade, que trataremos na sequência, pois a nulidade não 

necessariamente precisa estar expressamente prevista em lei, bastando, tão 

somente, que uma dada norma tenha sido desrespeitada. 

Nesse sentido, Francesco Galgano160: 

                                            
157 MIRANDA, Pontes de. Op. cit., p. 36. 
158 WALD, Arnoldo. Op. cit., p. 260. 
159 MIRANDA, Pontes. Op. cit., p. 47. 
160 GALGANO, Francesco. Op. cit., p. 251. 
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Entre las dos categorías de invalidez, la nulidad es aquella que posee efectos 
más generales: para que un contrato sea nulo, no es necesario que la nulidad 
esté prevista por la ley como consecuencia de la violación de una norma 
imperativa; es suficiente que una norma imperativa haya sido violada.  

Na mesma direção, o Código Civil, em seus artigos 166 e 167161, define algumas 

hipóteses de nulidade: quando celebrado por sujeito absolutamente incapaz; quando 

o objeto for ilícito, impossível ou indeterminável; quando o ato volitivo carrega um 

motivo ilícito, comum a ambas as partes; quando não estiver revestido pela forma 

prescrita em lei; quando não respeitar determinada solenidade que a lei considere 

essencial para a sua validade; quando o ato volitivo visar fraudar lei imperativa; e 

quando for simulado, figura esta que será objeto de abordagem a frente. 

A figura da nulidade, também denominada por alguns como nulidade 

absoluta162, traz consigo alguns predicados de invalidade completa, quais sejam, a 

impossibilidade do convalescimento pelo decurso do tempo ou a ratificação posterior 

feita pelas partes163, bem como a lei, por meio do artigo 168, parágrafo único, do 

Código Civil164, não autoriza o juiz a suprir as nulidades, mesmo com o requerimento 

das partes165. 

Diante disso, a nulidade traz uma legitimidade de alegação para qualquer 

interessado e ao Parquet, consoante caput, do retrocitado artigo 168, do Código Civil, 

confirmado, por conseguinte, a gravidade da invalidação pela nulidade. 

                                            
161 Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;  

II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III – o motivo determinante, comum a 
ambas as partes, for ilícito; IV – não revestir a forma prescrita em lei; V – for preterida alguma 
solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; VI – tiver por objetivo fraudar lei 
imperativa; VII – a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. 
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na 
substância e na forma. § 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I – aparentarem 
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou 
transmitem; II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III – os 
instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. § 2º Ressalvam-se os direitos de 

terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. 
162 NADER, Paulo. Curso de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2013. v. 1. p. 462. 
163 Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso 

do tempo. 
164 Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou 

pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser 
pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar 
provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. 

165 WALD, Arnoldo. Op. cit., p. 263. 
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Para Pietro Perlingieri166, “i valori salvaguardati dalla nullità superano le 

esigenze individuali dei partecipanti all’operazione negoziale, la legge prevede che la 

legitimazione ativa a far valerei l vizio spetti a “chiunque vi abbia interesse [...]”.  

A nulidade representa a invalidação de maior potência existente no 

ordenamento jurídico, na medida em que infringe preceitos de ordem pública ou de 

interesse geral167 da sociedade. 

3.11.2 Anulabilidade 

A figura da anulabilidade representa um defeito ou vício existente no negócio 

jurídico processual, por meio do qual a parte interessada pode requerer sua 

ineficácia168. Assim, a anulabilidade estar-se-ia sendo considerada como elemento de 

invalidade no plano da eficácia. 

Em igual posição de adoção doutrinária, entendemos que anulabilidade traduz 

um defeito junto ao plano da validade, por certo, com menor intensidade169 do que a 

nulidade que acabamos de ver. 

Essa conclusão advém, de igual forma à nulidade, da doutrina de Pontes de 

Miranda, pois “Trata-se de distinção de interna ao plano da validade, baseada em 

maior ou menor gravidade do défice. Nada adianta aduzir que a anulabilidade é mais 

próxima da ineficácia superveniente”170. 

Como na nulidade, encontramos na doutrina a utilização do termo nulidade 

relativa para tratar da anulabilidade171. Contudo, não obstante estarmos abordando a 

exata figura jurídica, adotamos as nomenclaturas nulidade e anulabilidade, até mesmo 

porque a lei material brasileira (Código Civil) assim contemplou. 

A anulabilidade decorre das hipóteses do artigo 171, do Código Civil172, o qual 

prescreve como anulável o negócio jurídico, além daqueles casos expressamente 

                                            
166 PERLINGIERI, Pietro. Op. cit., p. 405. 
167 CARRIDE, Norberto de Almeida. Vícios do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 51. 
168 WALD, Arnoldo. Op. cit., p. 260. 
169 HÖRSTER, Heinrich Ewald. Op. cit., p. 554. 
170 MIRANDA, Pontes. Op. cit., p. 47. 
171 NADER, Paulo. Op. cit., p. 462. 
172 Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I – por 

incapacidade relativa do agente; II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, 
lesão ou fraude contra credores. 
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declarados na lei, quando há incapacidade relativa da parte173 e quando há vício 

resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. 

Todos esses defeitos serão objeto de estudo singular adiante. Portanto, as hipóteses 

de anulabilidade devem estar previstas em lei174. 

Outro aspecto relativo à anulabilidade é a necessidade de a parte pleitear 

especificamente a sua invalidação. É exclusivamente do interessado a legitimidade 

para propor a anulação175. Não há aqui, como vimos na nulidade, uma abertura para 

qualquer interessado ou ao Ministério Público de exercerem qualquer direito atinente 

ao negócio jurídico anulável. 

Também a anulabilidade do negócio jurídico processual que fora celebrado na 

seara extrajudicial não pode ser declarada ex officio pelo juiz e somente não passará 

a produzir efeitos jurídicos após a declaração de sua invalidação, por meio do 

aforamento de demanda judicial específica que vise à referida anulabilidade.  

Derradeira característica é que os negócios jurídicos anuláveis, em 

contrapartida dos nulos, são passíveis de ratificação pelas partes, podendo ser 

adotado tanto a modalidade expressa como a tácita. Caso seja de forma tácita, o 

sujeito prejudicado, conhecedor do defeito, inicia o cumprimento do contrato ou 

permanece executando-o176. 

3.11.3 Defeitos 

De partida, para que não haja confusão nas terminologias adotadas, necessário 

o esclarecimento acerca da utilização das designações defeitos e vícios adotados pela 

doutrina especializada. Ambas as denominações se tratam do mesmo instituto, que 

                                            
173 “A sua causa mais significativa é a falta da capacidade de exercício. De facto em relação a qualquer 

participação no tráfico jurídico negocial temos de saber, antes de tudo, se a respectiva declaração 
foi feita por pessoa capaz ou dirigida a pessoa capaz, pois em princípio apenas estas pessoas 
podem fazer ou receber declarações negociais ou tomar conhecimento delas com efeitos jurídicos.” 
(HÖRSTER, Heinrich Ewald. Op. cit., p. 554) 

174 “Como ya ha sido advertido, el contrato sólo es anulable en aquellos caso en los que la ley 
expresamente conecta a la violación de normas imperativas, en vez de la consecuencia general 
de la nulidad, la consecuencia especial de la anulabilidad.” (GALGANO, Francesco. Op. cit., p. 

287) 
175 “Ao contrário da nulidade, a anulabilidade não traduz uma falha estrutural do negócio. Ela apenas 

nos diz que o interesse duma determinada pessoa não foi suficientemente atendido, aquando da 
celebração do negócio. E assim, a lei concede a esse interessado o direito potestativo de impugnar 
o negócio.” (CORDEIRO, António Menezes. Op. cit., p. 570) 

176 WALD, Arnoldo. Op. cit., p. 267. 
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se traduz na invalidade do suporte fático do negócio jurídico processual por meio da 

anulabilidade ou da nulidade. Porém, para que haja uma homogeneidade no trato do 

presente estudo, aplicaremos a nomenclatura vício do negócio jurídico processual. 

No campo da anulabilidade, temos o erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo 

e fraude contra credores. E na seara da invalidade, por meio da nulidade, encontramos 

a figura da simulação. 

Em relação aos vícios do negócio jurídico processual, eles se subdividem em 

duas espécies, os vícios de consentimento e os vícios sociais. Os de consentimento 

englobam o erro, dolo e coação. Já os sociais são representados pela simulação e 

fraude contra credores177. 

Os vícios de consentimento atacam a declaração de vontade do agente, 

representando uma estrutura falha do ato volitivo, o qual não expressa a real intenção 

do sujeito. Nas palavras de Flávio Tartuce178, “o problema acomete a vontade, 

repercutindo na validade do negócio celebrado (segundo degrau da “Escada 

Ponteana”). 

E os vícios sociais transcendem o campo da irregularidade da declaração da 

vontade, atingido e afrontando a ordem social e moral da sociedade como um todo, 

representado uma atitude de má-fé com o fito de prejudicar terceiros e infringir 

regramentos constantes do ordenamento jurídico.  

Maria Helena Diniz179 assim define os vícios sociais: 

Existem, ainda, hipóteses em que se tem uma vontade funcionando 
normalmente, havendo até correspondência entre a vontade interna e sua 
manifestação, entretanto, ela desvia-se da lei, ou da boa-fé, infringindo direito 
e prejudicando terceiros, sendo, por isso, o negócio jurídico, que assim se 
apresentar, suscetível de invalidação.  

                                            
177 “Nesse tema, o Código Civil de 2002, no Capítulo IV, do Livro III, dá a essas falhas de vontade a 

denominação "Defeitos do Negócio Jurídico". No sistema do Código de 1916, esses defeitos 
compreendiam os chamados vícios de consentimento (erro, dolo e coação) e os chamados vícios 
sociais (simulação e fraude contra credores).” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 397) “Os vícios 
de consentimento dizem respeito a hipóteses nas quais a manifestação de vontade do agente não 
corresponde ao íntimo e verdadeiro intento do agente. Ou seja, detecta-se mácula na vontade 
declarada, exteriorizando divergência entre a vontade que se percebe e o real desejo do 
declarante. São vícios de vontade o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo. Já nos 
vícios sociais a vontade é exteriorizada em conformidade com a intenção do agente. No entanto, 
há uma deliberada vontade de prejudicar terceiro ou burlar a lei, motivo pelo qual o vício não é 
interno, endógeno, mas externo, de alcance social.” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, 
Nelson. Curso de direito civil. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2012. v.1. p. 631) 

178 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Método, 2011. p. 200. 
179 DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 491. 
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Passemos agora ao estudo singular de cada um dos vícios que atingem o 

negócio jurídico processual, sejam os de consentimento (erro, dolo e coação), sejam 

os sociais (simulação e fraude contra credores). 

O vício do erro ocorre quando o ato volitivo que o sujeito exprime em relação à 

determinada situação fática não representa a veracidade em relação a alguma coisa, 

objeto, pessoa, direito ou natureza do ato negocial. A declaração de vontade é 

desassociada por completo da realidade. 

Segundo Andreas von Tuhr180: 

Existe error cuando la idea que el hombre tiene respecto de algo no 
corresponde a la realidad. Dicha divergencia únicamente puede producirse si 
la idea es clara em cierto grado, y cuanto más precisa es la idea tanto mayor 
es el peligro de error. También es necesario que la idea errónea sea 
suficientemente segura: cuando alguien considera sólo probable o posible la 
existencia o la producción del hecho. 

O erro está regulado pelos artigos 138 ao 144 do Código Civil, o qual traz a 

nomenclatura erro ou ignorância. Contudo, a ignorância, que reflete a total ausência 

de conhecimento fático, em nenhum momento é abordada pelo legislador181. 

Para ser considerado um vício, o erro deve ser substancial, escusável e real, 

conforme prescreve o artigo 138 do Código Civil182. A definição do que é substancial 

vem logo adiante, contemplada pelo subsequente artigo 138 do mesmo codex183. 

Erro substancial é aquele que, caso o sujeito tivesse conhecimento pleno da 

realidade, jamais, em nenhuma hipótese, teria prosseguido com a celebração do 

negócio jurídico anulável. 

De acordo com Sílvio de Salvo Venosa184: 

Erro essencial é o que tem papel decisivo na determinação da vontade do 
declarante, de modo que, se conhecesse o verdadeiro estado de coisas, não 

                                            
180 TUHR, Andreas von. Derecho Civil: teoría general del derecho civil alemán. Buenos Aires: 

Depalma, 1947. v. 2. p. 254. 
181 “O erro escusável é aquele que é justificável, tendo-se em conta as circunstâncias do caso.” (DINIZ, 

Maria Helena. Op. cit., p. 494) 
182 Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de 

erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das 
circunstâncias do negócio. 

183 Art. 139. O erro é substancial quando: I – interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da 
declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; II – concerne à identidade ou à qualidade 
essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de 
modo relevante; III – sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único 
ou principal do negócio jurídico. 

184 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 405. 
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teria desejado, de modo nenhum, concluir o negócio. Erro substancial ou 
essencial é, portanto, o que dá causa ao negócio (causam dans), mas não é 
necessário que tenha sido a causa única.  

Outro requisito é a presença do erro escusável, o qual deve ser justificável185, 

tendo por base a referência do ser humano mediano. O erro também deve ser real, 

ou seja, deve ser sólido e concreto, assim como ser de conhecimento da outra parte 

e gerador de prejuízos para a parte interessada. Não pode o erro ser comezinho e 

provocar, tão somente, desconforto para o sujeito lesado, deve ser concretamente 

substancial. 

Já o dolo representa aquela atitude voluntária, ardil e consciente do sujeito, 

carregada de astúcia e má intenção, visando precipuamente o prejuízo da outra parte. 

Para Louis Josserand186, “se trata de una astucia, de un engaño que tiene como 

resultado sorprender el consentimiento de la víctima el cual, por consiguiente, queda 

con ello viciado”. 

Sob foco na qualidade da compreensão fática da parte lesada, Andreas von 

Thur187 conceitua o dolo como “la conducta que intencionadamente provoca, refuerza, 

o deja subsistir una idea errónea em otra persona, con la conciencia de que ese error 

tendrá valor determinante en la emisión de su declaración de voluntad”. 

O dolo relativo ao vício que gera, por consequência, a invalidade do negócio 

jurídico processual em nada se coaduna como o dolo oriundo das obrigações e da 

responsabilidade civil188. O dolo aqui tratado (vício) gera a anulabilidade. Já o dolo da 

responsabilidade civil, qualificado como dolo acidental, motiva a reparação pelas 

perdas e danos189 com base no artigo 146 do Código Civil190. 

Tendo em vista que abordamos anteriormente os efeitos do dolo acidental, qual 

seja, a reparação pelas perdas e danos, não podemos olvidar de conceituá-lo. Logo, 

dolo acidental é aquele ato que não é a causa determinante da declaração de vontade. 

O negócio jurídico seria, independentemente desse ato doloso, celebrado entre as 

partes. 

                                            
185 DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 491. 
186 JOSSERAND, Louis. Derecho civil. Buenos Aires: Bosch y Cía. Editores, 1950. Tomo II, v. 1,  

p. 68. 
187 TUHR, Andreas von. Op. cit., p. 293. 
188 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2004. v. 2. p. 328. 
189 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 206. 
190 Art. 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu 

despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. 
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Flavio Tartuce191 assim conceitua o dolo acidental: 

[...] o dolo acidental, que não é causa para o negócio, não pode gerar a sua 
anulabilidade, mas somente a satisfação das perdas e danos a favor do 
prejudicado. De acordo com o art. 146 do CC, haverá dolo acidental quando 
o negócio seria praticado pela parte, embora de outro modo. Preferimos 
defini-lo como sendo aquele que não é causa do ato (dolus incidens). Assim, 
quando se tem o dolo acidental, o negócio seria celebrado de qualquer forma, 
presente ou não o artifício malicioso. 

Ainda, há várias classificações existentes na doutrina acerca do dolo, tais 

como: dolus bonus e malus192; positivo, negativo193 e recíproco194; do representante 

legal 195; e de ambas as partes196. Entrementes, para a finalidade que o estudo se 

propõe, resta fora de propósito a análise de todas as espécies, na medida em que 

resta necessário a compreensão de sua definição e os requisitos para sua existência. 

Na sequência, a coação representa aquele vício oriundo da prática de uma 

conduta revestida de influência física (vis absoluta) ou moral (vis compulsiva) contra 

a outra parte integrante do negócio jurídico processual, ou a sua família ou seus bens, 

formando uma situação de temor de dano iminente. Na lei material, a figura da coação 

está regrada pelos arts. 151 até 155 do Código Civil. 

Nas palavras de Andreas von Thur197: “la intimidación es el hecho de influir em 

la decisión ajena mediante amenaza de un daño en la eventualidad de que no se emita 

una declaración de voluntad, deseada por el amenazante”. 

Para Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald198, coação possui o 

seguinte significado: 

Coação é toda a pressão física ou moral exercida contra alguém, de modo a 
forçá-lo à prática de um determinado negócio jurídico contra a sua vontade, 
tornando defeituoso o negócio. É a coação, assim, o fato; externo apto a 
influenciar a vítima no sentido de realizar, efetivamente, o negócio que a sua 
vontade (interna e livre) não deseja. 

                                            
191 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 206. 
192 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 420. 
193 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 638. 
194 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 208. 
195 DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 507. 
196 Ibidem, p. 509. 
197 TUHR, Andreas Von. Op. cit., p. 298. 
198 FARIAS, Cristiano Chaves de.; ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 639. 
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Porém há situações, previstas no artigo 153 do Código Civil199, que 

desconfiguram o ato coativo. São elas: a ameaça do exercício normal de um direito e 

o simples temor reverencial. Por exercício normal de um direito entende-se como a 

conduta que se coaduna com o ordenamento jurídico, não o infringindo. Por temor 

referencial compreende-se a intenção de não desagradar200 e ensejar uma 

prejudicialidade da afeição e respeito em relação àquela pessoa a quem se deve 

obediência. 

De similar disposição com o dolo, há a coação realizada por terceiro, prevista 

pelos artigos 154 e 155, ambos do Código Civil201. Todavia, para que se caracterize, a 

parte a quem aproveite dele tinha ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, 

por mais que o negócio jurídico processual subsista, o terceiro coator responde pelas 

perdas e danos causados. 

Por lesão entende-se como aquela desproporcionalidade existente nos direitos 

e obrigações de cada uma das partes, insertos no negócio jurídico celebrado. Para 

Louis Josserand202, a lesão “puede definirse diciendo que es el perjuicio sufrido por 

una de las partes por razón de las cláusulas mismas que figuran en la convención; 

reside esencialmente en un defecto de equilibrio de la operación”. A lesão está 

prevista exclusivamente no artigo 157 do Código Civil203. 

Alargando a possibilidade de se afastar a anulabilidade, Orlando Gomes se 

posiciona na hipótese do próprio lesador de restabelecer o equilíbrio contratual, 

quando leciona que “observe-se, apenas, que nem sempre determina a dissolução do 

contrato, porquanto a parte responsável pela lesão pode salvar o contrato, 

suplementando sua prestação para restabelecer o equilíbrio contratual”204. 

                                            
199 Art. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples 

temor reverencial. 
200 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 438. 
201 Art. 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter 

conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e 
danos. Art. 155. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a 
que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação responderá por 
todas as perdas e danos que houver causado ao coacto. 

202 JOSSERAND, Louis. Op. cit., p. 74. 
203 Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, 

se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. § 1º Aprecia-
se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o 
negócio jurídico. § 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento 

suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. 
204 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 225. 
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Por fim, importante atentarmos ao fato de que a lesão subjetiva, a qual é objeto 

da análise que procedemos nesse momento, que atinge a declaração de vontade que 

compõe o suporte fático do negócio jurídico processual, não acabar sendo confundida 

com a lesão objetiva, que se caracteriza pela simples presença da onerosidade 

excessiva205 em determinada obrigação contratual. 

De todos os vícios, poder-se-ia afirmar que o estado de perigo representa o 

vício com menor complexidade de tratamento, seja na análise doutrinária seja pela 

vontade do próprio legislador. Isso pode se verificar pelo fato de que o estado de 

perigo está previsto unicamente no artigo 156 do Código Civil206. 

Contudo, não obstante ser de diminuta complexidade de compreensão, o 

estado de perigo, ao nosso ver, representa o vício com maior carga de aproveitamento 

em face do nível emocional do prejudicado que pode se verificar, na medida em que 

se caracteriza quando alguém, diante da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de 

sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação 

excessivamente onerosa. 

A única vertente que poderá ser adotada no estado do perigo é quando não se 

está diante da necessidade de salvar a si mesmo ou membro de sua família, mas sim 

de terceiros desconectados da comunhão familiar. Nesse caso, o magistrado, com 

arrimo no parágrafo único do artigo 156 do Código Civil, decidirá pela anulabilidade 

do negócio jurídico processual conforme as circunstâncias do caso concreto. 

Noutra banda, é lícito a qualquer pessoa administrar seu patrimônio, adquirindo 

ou dispondo de seus bens da forma que melhor lhe aprouver. Nessa formatação, o 

direito não impede a circulação do patrimônio. Todavia, quando a capacidade da 

pessoa de honrar suas obrigações atinge um determinado ponto, lançando mão esse 

devedor de atos que visem afastar a possibilidade do adimplemento da dívida, 

mediante o esvaziamento do respectivo lastro patrimonial garantidor, o ordenamento 

jurídico, por meio da figura da fraude contra credores, pode ser acionado pelo credor 

prejudicado. 

                                            
205 TARTUCE, Flávio. Op. cit., pp. 214-215. 
206 Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, 

ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação 
excessivamente onerosa. Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do 

declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. 
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Fraude, nos dizeres de Orosimbo Nonato207, é “palavra corrente e moente e, na 

concepção geral, significa burla, codilho, trapaça, malícia, engano, logração, 

endrômina, caborteirice”. Logo, esses elementos de atitude devem ser convergidos 

em prejuízo dos credores, sendo que estes deverão se socorrer com base na fraude 

contra credores, contemplada pelos artigos 158 até 165 do Código Civil, com o escopo 

de anular o negócio jurídico processual fraudulento. 

Maria Helena Diniz conceitua fraude contra credores como “a prática maliciosa, 

pelo devedor, de atos que desfalcam o seu patrimônio, com o escopo de colocá-lo a 

salvo de uma execução por dividas em detrimento dos direitos creditórios alheios”208. 

Para que a fraude contra credores seja configurada, é necessário estarem 

presentes dois requisitos. O primeiro é o subjetivo, denominado consilium fraudis, que 

significa a existência de um entendimento de conluio e de má-fé, revestido na fraude 

entre devedor e o terceiro, com a consciência de que acarretarão prejuízos aos demais 

credores. O segundo é o objetivo, designado de eventus damni, que se traduz na 

necessidade do ato de disposição do bem conduzir o devedor a um determinado estado 

de insolvência que o impeça de adimplir com suas obrigações frente aos seus credores. 

Por fim, temos a simulação que representa a prática de um ato, por ambas as 

partes, com predicados de escusa e fingimento, com o fito de acobertarem para 

terceiros a intenção final e verdadeira do negócio jurídico processual. Há uma 

aparência enganosa, que afasta a real vontade das partes da declaração expressa da 

vontade que essas mesmas partes manifestam209. 

É assim caracterizada a simulação para Maria Helena Diniz210: 

Assim a simulação apresenta os seguintes caracteres: a) é uma falsa 
declaração bilateral da vontade; b) a vontade exteriorizada diverge da interna 
ou real, não correspondendo à intenção das partes; c) é sempre concertada 
com a outra parte, sendo, portanto, intencional o desacordo entre a vontade 
interna e a declarada; d) é feita no sentido de iludir terceiro. 

A simulação pode adotar duas formas: absoluta ou relativa. A primeira, prevista 

no artigo 169 do Código Civil211, que gera a nulidade e caracteriza-se pela intenção real 

                                            
207 NONATO, Orosimbo. Fraude contra credores. Rio de Janeiro: Jurídica e Universitária, 1969. p. 7. 
208 DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 535. 
209 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 527. 
210 DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 524. 
211 Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso 

do tempo. 
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das partes de não celebrarem nenhum negócio212, ou seja, não obstante efetivarem o 

ato volitivo simulado, o intento interior e verdadeiro é de não fazerem qualquer espécie 

de negócio jurídico processual. A segunda, relativa, se destaca pela vontade das partes 

de celebrarem um determinado negócio jurídico processual, mas praticam de forma 

ilegal. Essa espécie está prevista no artigo 167 do Código Civil213, que trata da 

possibilidade de subsistência do negócio simulado, se válido for na substância e na 

forma. 

Por fim, não se olvidem, conforme já exposto, diferentemente do erro, dolo, 

coação e fraude contra credores que geram a anulabilidade, a simulação traduz o 

único defeito do negócio jurídico que motiva a sua nulidade. 

  

                                            
212 FARIAS, Cristiano Chaves de.; ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 621. 
213 Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na 

substância e na forma. § 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I – aparentarem 
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou 
transmitem; II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III – os 
instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. § 2º Ressalvam-se os direitos de 

terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. 
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4 RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS 

4.1 HISTÓRICO 

O embrião que projetou nos dias de hoje a Recuperação Judicial iniciou-se no 

direito romano, o qual conforme Alfredo Rocco “soube dar vida a um tão perfeito 

sistema jurídico, fundamento e base, ainda hoje, de tão grande parte do direito 

vigente”214. 

Foi por meio do direito concursal, contemplado pela Lei das XII Tábuas215, 

datada de 450 a.C., que se iniciou a noção da necessidade de se regrar a relação 

entre credor e seus devedores. Contudo, naquela época, havia uma proximidade, 

diga-se até um mesmo tratamento, com o direito das sucessões e o direito 

obrigacional, sucessão causa mortis e atos coercitivos autorizados pelo Estado 

Romano. A Lei das XII Tábuas, na Tábua Terceira, nº 9, trata dos direitos de crédito, 

prescrevendo que “se são muitos os credores, é permitido, depois do terceiro dia de 

feira, dividir o corpo do devedor em tantos pedaços quantos sejam os credores, não 

importando cortar mais ou menos; se os credores preferirem, poderão vender o 

devedor a um estrangeiro, além o Tibre”. 

A primeira situação objetiva que tratou de um possível acordo entre devedor e 

credores no direito romano advém do pactum ut minus solvatur, “pelo qual os credores 

concordavam com os herdeiros em reduzirem seus créditos às forças da herança”216, 

tendo em vista que, na época romana, diverso de nosso ordenamento jurídico atual, 

os herdeiros adquiriam a integralidade do passivo do de cujus. 

Outro procedimento utilizado no direito romano era a manus iniecto, por meio 

da qual o Estado concedia ao credor a liberdade de perseguir o seu crédito da forma 

que bem entendera, até mesmo sob força física e tolhimento da vida217. Como forma 

                                            
214 ROCCO, Alfredo. Princípios de direito comercial. Campinas: LZN, 2003. p. 8-9. 
215 “A doutrina, portanto, recolheu a tradição e conservou-a através dos tempos, testemunhando a 

existência dessa lei das Doze Tábuas. Mas surge agora questão de se saber se a história registra 
algum caso na antiguidade romana. Parece-nos que não.” (BUZAID, Alfredo. Do concurso de 
credores no processo de execução. São Paulo: Saraiva, 1952. p. 47) 

216 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à lei de falências. 2. ed. São Paulo: Revista 

Forense, 1955. v. III. p. 99. 
217 “El procedimiento de la manus iniectio permitía a los acreedores vender como esclavo o matar al 

deudor, cuando el crédito resultaba de sentencia o de confesión. Se trata de un procedimiento de 
coacción personal, dirigido a obtener por los medios más violentos y crueles el cumplimiento de la 
obligación o la prestación, es decidir, la acción del deudor. Este contaba a su favor con un plazo 
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de amenizar a manus iniecto, surgiu o nexum, por meio do qual o credor sujeitava o 

devedor ou membro de sua família ao trabalho escravo em seu benefício. Diverso da 

manus iniecto, que figurava tão somente a vontade do credor, no nexum verificamos 

presente o acordo de vontades entre credor e devedor. 

Na sequência surge a Lex Poetelia Papiria, do ano 326 a.C.218, que se 

caracteriza pela interferência maior do Estado-Juiz nas relações jurídicas privadas, 

dando contornos mais claros acerca do direcionamento de que o patrimônio do 

devedor é que deve responder por suas dívidas.  

Os jurisconsultos romanos também criaram a pignoris capio, que autorizava o 

credor a ficar com a posse de um bem do devedor como forma de coação para 

adimplemento do débito. Essa posse não autorizava o credor a vender o bem.   

Seguindo a linha da Lex Poetelia Papiria da transferência da execução pessoal 

para o patrimônio do devedor, surgiu a figura missio in possessionem219, por meio da 

qual se operava uma clara dação em pagamento para extinção obrigacional.  

Surgiu em Roma, por meio do pretor Rutilio Rufo, a bonorum venditio, que 

autorizava a venda dos bens do devedor executado a uma terceira pessoa 

denominada bonorum emptor, o qual pagava diretamente o preço aos credores de 

forma proporcionalmente entre eles.  

Posteriormente, em 737 a.C., foi editada a Lex Julia Bonorum, que previa a 

bonorum cessio, ou seja, o devedor poderia entregar o seu patrimônio aos credores 

como forma de pagamento, cabendo a eles a venda e o rateio respectivo220. 

                                            
de treinta días, a partir de la sentencia o de la confesión, para dar cumplimento a su obligación; si 
no cumplía, el acreedor ejecutaba la manus iniectio, pronunciando una fórmula sacramental, 
referida por Gaio, y poniendo una mano encima del deudor lo llevaba ante el magistrado.” 
(MARTINEZ, Francisco Garcia. El concordato y la quiebra. 2. ed. Tomo I. Buenos Aires: Victor 

P. de Zavalia, 1953. p. 13-14) 
218 “La lex Poetelia, emanata dietro i ripetuti tumulti dei plebei debitori, abolì il carattere penale della 

manus iniecto, vietando di uccidere, vendere o tenere in catene il debitore insolvente.” 
(BONFANTE, Giuliano. Instituzione di diritto romano. 10. ed. Torino: G. Giappichelli, 1951. p. 

132) 
219 “O instituto da missio estendeu-se mais tarde aos devedores confessi ou judicati, que não 

satisfaziam a obrigação. Pode dizer-se que foi através desse processo histórico que surgiu a 
execução patrimonial, a qual veio substituir a execução pessoal, com a vantagem de ser mais 
prática e menos vexatória no objetivo de atuar coativamente sobre a vontade do devedor, pois, 
embora a execução recaísse sobre bens, não visava senão agir sobre a vontade do devedor 
inadimplente. E tanto isso é verdade, que a missio não recaía apenas sobre a parte necessária ao 
pagamento do credor, mas sobre todo o patrimônio, o que indica que era ainda um meio de coação 
da vontade, distinguindo-se claramente da forma de execução dos nossos dias.” (BUZAID, Alfredo. 
Op. cit., p. 55) 

220 “[...] aveva in antico lo scopo di evitare l`esecuzione personale o l`infamia giuridica della esecuzione 
reale o l`ignominia della cessio bonorum, eliminando inoltre la liquidazione generale del patrimônio: 
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Ainda, foi criado em Roma a pignus in causa iudicati captum221, que 

compreendia no aforamento de uma ação executiva, por meio da qual se efetivava a 

constrição de todos os bens do devedor e, caso este não pagasse a dívida no prazo 

de dois meses entre a penhora e a venda, o credor poderia adjudicar os bens ou 

efetuar a venda direta visando ao pagamento do débito.  

Na mesma linha da pignus in causa iudicati cap surgiu a bonorum distractio, um 

aprimoramento que restringia a penhora dos bens até o limite do débito e não de todo 

o acervo patrimonial do devedor222. E também a integrum restitutio e a interdictum 

fraudatorium, que se aproximam da nossa fraude contra credores, pois retornava ao 

patrimônio do devedor os bens que haviam sido transferidos por ele a terceiros, cujo 

escopo era o não pagamento dos credores. 

Findando a época romana, há na doutrina uma divergência de qual figura 

realmente deu início à antiga concordata. O desacordo se consiste na bonorum 

venditio (la venta em bloque del patrimonio del deudor insolvente223) e a pactum ut 

minus solvatur (se l`eredità è molto gravata di debiti, l`erede ha facoltà di convocare i 

creditori e invitarli a ridurre proporzionatamente i proprì crediti224). Em nosso 

entendimento, a origem se deu na pactum ut minus solvatur, na medida em que há 

uma clara concessão de benefícios por parte dos credores. 

Após o direito romano surge o direito estatuário medieval, oriundo da 

monarquia visigótica, que carregava como premissa os consuetudini, isto é, modos de 

agir gerais e uniformes que, na convicção comum, eram considerados necessários e, 

portanto, obrigatórios225. Nessa época foi criado o Código Visigótico e demais leis 

esparsas que contemplavam o liber judicum, o qual ajustava o concurso de credores, 

determinando que a primeira penhora é que deveria receber e assim sucessivamente. 

Não se trata de uma prioridade pela anterioridade do débito senão pela precedência 

em juízo: qui prior on petitione praecesserit226. 

                                            
ma già nel diritto clássico s`interpretò in più casi com larghezza, ammettendosi, tra vive 
controversie, ora la deduzione del necessario sostentamento (deductio ne egeat), pra ladeduzione 
dei debiti (deductio aeris alieni), ora entrambe.” (BONFANTE, Giuliano. Op. cit., p. 420) 

221 BUZAID, Alfredo. Op. cit., p. 81-82. 
222 MEIRA, Silvio A. B. Instituições de direito romano. 4. ed. São Paulo: Max Limonad. v. 2. p. 742. 
223 MARTINEZ, Francisco Garcia. Op. cit., p. 16. 
224 BONFANTE, Giuliano. Op. cit., p. 419-420. 
225 ROCCO, Alfredo. Op. cit., p. 14. 
226 BUZAID, Alfredo. Op. cit., p. 100.  



 82 

Também nessa época surgem os estatutos comerciais227 das cidades italianas 

de Bolonha, Brescia, Florença, Genova, Como, Veneza e Milão que disciplinaram a 

figura da concordata228/229. Após o direito estatuário medieval temos o direito comum 

europeu, capitaneado pelos jurisconsultos da Escola de Bolonha, que consagraram o 

princípio germânico do prior tempore, potior iure, que resguarda ao credor que 

primeiro requereu a execução e obteve a penhora anterior de ver satisfeito 

preferencialmente o seu crédito230. 

Na sequência do caminhar histórico, surge o direito moderno, que se lastrou 

em diversos ordenamentos jurídicos europeus231. Nessa época, em 2 de junho de 

1667, foi editado o regulamento da praça de Lyon232, que contemplou inicialmente o 

princípio do par conditio creditorum. Também no direito moderno foram editadas as 

ordonnances francesas no ano de 1673, as quais contemplaram, no Título XI, um total 

de 13 artigos sobre direito falimentar (Des faillites et banqueroutes). Na Espanha, 

nesse período, surgiu também legislações específicas sobre direito falimentar233. 

                                            
227 “Es en la época del derecho estatutario italiano cuando empieza a hacerse prácticamente la 

distinción, aplicando el procedimiento de quiebra a los comerciantes solamente, y es en los 
estatutos italianos donde se encuentran consignados los principios fundamentales de la quiebra y 
del concordato.” (MARTINEZ, Francisco Garcia. Op. cit., p. 22) 

228 VALVERDE, Trajano de Miranda. Op. cit., p. 100. 
229 Nesses estatutos, que foram cada vez mais revistos e corrigidos no decurso de alguns séculos (de 

1200 a 1800), e em que se encontra muita uniformidade de disposições, acham-se disciplinados 
minuciosamente alguns institutos vigentes, tais como os contratos de câmbio, de sociedade, a 
falência e a mediação; muitas das regras atualmente em vigor ali acham ainda o seu exato 
fundamento e muitas poderiam servir utilmente mesmo nos nossos dias (VIVANTE, Cesare. 
Instituições de direito comercial. 3. ed. Campinas: LZN, 2003. p. 14). 

230 BUZAID, Alfredo. Op. cit., p. 104-105. 
231 “Los principios consagrados por los estatutos italianos pasaron, con más o menos amplitud, a las 

legislaciones modernas de Europa. Los países vecinos de Italia, o que mantenían relaciones 
comerciales con sus ciudades, como ser Francia, Alemania y Holanda, adoptaron el procedimiento 
de ejecución colectiva de las repúblicas comerciales italianas”. (MARTINEZ, Francisco Garcia. Op. 
cit., p. 22). “[...] a Itália não pode recolher o fruto deste longo trabalho legislativo e doutrinal, por 
isso que lhe faltava um centro político capaz de compilar a obra dispersa daquelas leis e daqueles 
jurisconsultos. Coube a França, constituída numa sólida unidade monárquica, dar as mais vastas 
autorizadas leis sobre nossa matéria [...].” (VIVANTE, Cesare. Op. cit., p. 15) 

232 “En las ferias de Lyon y de Champagne, los acreedores del fallido podían, por mayoría y bajo el 
control de la justicia, firmar un convenio que era obligatorio incluso para los que se oponían.” 
(RIPERTI, Georges. Tratado elementar de derecho comercial. Buenos Aires: Buesodires, 1954. 

v. 4. p. 408) 
233 “También ejerció su influencia em España el derecho estatutario de las repúblicas italianas, pero 

con esta diferencia: que mientras em Italia imperaba el sistema del voluntarismo de los acreedores 
em los procedimientos de la quiebra, em España se daba una intervención un activa a los jueces, 
para evitar toda a especie de maniobras dolosas El sistema español consideraba que la quiebra 
de una persona afecta el interés superior de la Nación, porque compromete el crédito público junto 
con el crédito privado, y es em defesa de ese interés general que los poderes del Estado deben 
intervenir em esta clase de juicios.” (MARTINEZ, Francisco Garcia. Op. cit., p. 24) 
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Em seguida, nasce o direito contemporâneo na França, na era de Napoleão de 

Bonaparte. Nesse momento foi editado pelo decreto dos cônsules o Código Comercial 

Francês de 1807, que inovou na época o direito comercial234, prevendo, no Título 

Terceiro, o instituto des faillites et des banqueroutes, que inova na parte dos crimes 

falimentares e a restrição da aplicação das regras falimentares aos comerciantes 

insolventes tão somente. Em 1838 e 1856 ocorreram reformas no texto do código, que 

trouxeram duas modalidades de concordata judiciais, denominadas “simples” ou 

“ordinária” (acordo entre o devedor falido e os credores representantes de no mínimo 

dois terços do valor total dos créditos quirografários) e pelo “abandono do ativo” 

(devedor entregava seus bens aos credores como forma de pagamento total ou parcial 

do débito), bem como um procedimento falimentar chamado de “liquidação por união” 

(os bens do falido eram vendidos pelo síndico).   

Anos depois foi a Itália que promulgou o seu Código do Comércio no ano de 

1882235, que contemplou a concordata, em seu Livro III236. 

Outros países também se fizeram presente nessa época: Alemanha (lei 

especial de 10 de fevereiro de 1877, que contempla a falência ou concurso como 

instituto comum aos comerciantes e não comerciantes237); Espanha (lei de processo 

civil de 1881; Livro IV, do Código Comercial de 1885; leis especiais de 10 de junho de 

1897 e 26 de julho de 1922238); Bélgica (code de commerce belge revise, publicado 

por leis especiais entre 1867 e 1879); Inglaterra (Bankruptcy Act 1869 e Bankruptcy 

Act 1883); Hungria (lei de 27 de março de 1881); Grécia (lei de 13 de dezembro de 

1878); Holanda (lei sobre falências e moratória de 30 de setembro de 1893, modificada 

em 1895 e 1902); Portugal (lei de 26 de julho de 1889, republicada como lei processual 

                                            
234 ROCCO, Alfredo. Op. cit., p. 30. 
235 “Il codice di commercio realizza però um deciso ampliamento della sfera di applicazione dei princìpi 

di dirrito commerciale. Ampliamento che è espressione della profonda transformazione intervenuta 
nel sistema economico com l`invenzione della macchina a vapore e la meccanizzazione dei cicli 
produttivi. La rivoluzione industriale relega infatti in um ruolo marginal ela produzione artigianale e 
segna il tramonto dell`epoca in cui i mercanti erano al centro della cita economica. Il posto di primi 
attori dello sviluppo economico è preso dagli industriali ed il crescente fabbisogno di capitali 
dell`industria nascente accresce anche il peso economico dei banchieri.” (CAMPOBASSO, Gian 
Franco. Manuale di diritto commerciale. 3. ed. Torino: UTET Giuridica, 2004. p. 5-6) 

236 Para dar a Itália reorganizada um Código Digno dos novos tempos, iniciaram-se os estudos de 
1869, e prosseguiram-se por Comissões especiais e com o auxílio das Câmaras de Comércio, dos 
Tribunais e das Faculdades jurídicas. A nova obra legislativa entrou em vigor em 1º de janeiro de 
1883, e ela representa indubitavelmente um progresso em comparação com o Código precedente 
pela riqueza do seu conteúdo, pelo respeito pela liberdade dos contraentes, pela simplicidade das 
fórmulas, pela brevidade dos termos [...]. (VIVANTE, Cesare. Op. cit., p. 15-16) 

237 ROCCO, Alfredo. Op. cit.,p. 39. 
238 MARTINEZ, Francisco Garcia. Op. cit.,p. 37. 
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comercial em 14 de dezembro de 1905239); Noruega (lei de 06 de maio de 1889, 

alterada em 1906); Suécia (lei de 18 de setembro de 1862); Dinamarca (lei especial 

sobre concordatas de 14 de abril de 1905); Suíça (lei de 11 de abril de 1889); Egito 

(código de 1883); Turquia (código de 1850); Japão (código do comércio de 1899, 

republicado em 1911); Estados Unidos da América (Bankrupticy law)240; Uruguai 

(código de 1866); Bolívia (código de 1834); Peru (código de 1902); Colômbia (código 

de 1869); Argentina (código de 1862 e reforma em 1889, e lei nº 4156, de 30 de 

dezembro de 1902); Chile (código de 1865); Venezuela (código de 1904); e Paraguai 

(utilizou o código comercial argentino de 1889)241.  

Atualmente, no direito comparado: Direito Alemão: Insolvenzordjung; Direito 

Americano: Bankruptcy Code; Direito Português: Código da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas; Direito Espanhol: Lei nº 22, de 09 de julho de 2003; Direito 

Argentino: Ley de Concurso y Quiebras; Direito Japonês: Lei nº 72/1992; Direito 

Francês: Lei nº 94-475/94 (redressement et liquidation judiciaires); e Direito Italiano: 

administração controlada (L’amministrazione controllata), prevista no D.L. nº 267, de 

16 de março de 1942; e administração extraordinária das grandes empresas em 

estado de insolvência (L‘amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 

insolvenza), contemplada pela Lei nº 95, de 03 de abril de 1970, substancialmente 

modificada pelo D.L. nº 270, de 08 de julho de 1999242. 

4.1.1 Direito Brasileiro 

No Brasil, tudo se iniciou com a edição das Ordenações Filipinas de 1603, que 

se baseava na Lei de 8 de março de 1595, promulgada por Filipe III de Espanha243. 

                                            
239 ROCCO, Alfredo. Op. cit., p. 41. 
240 “La legislación de quiebras norteamericana tiene una gran semejanza con la inglesa. Lo mismo 

que en está, lás normas que regulan la falencia han tenido sus fuentes em el derecho escrito 
(statute law) y no en el common law.” (MARTINEZ, Francisco Garcia. Op. cit., p. 41) 

241 ROCCO, Alfredo. Op. cit., p. 42. 
242 “L’amministrazione controllata è una procedura concorsuale la cui funzione è quella di consentire 

all’imprenditore che si trova in una situazione di crisi temporanea e reversibile (che non gli consente 
allo stato di soddisfare regolarmente i creditori) di superare tale situazione attraverso il risanamento 
economico e finanziario dell’impresa. [...] In base all’attuale disciplina, l’amministrazione 
straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente “com finalità 
conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle 
attività imprenditoriali” (art. 1 del d.lgs. 270/1999).” (CAMPOBASSO, Gian Franco. Op. cit., p. 577-
587) 

243 “Disciplinavam, contudo, o concurso de credores, estabelecendo prioridade ao credor que tivesse 
a iniciativa da execução, prevendo, outrossim, pena de prisão por inexistência de bens: ‘[...] e não 
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Em seguida ocorreu a promulgação, pelo Marquês de Pombal, do Alvará de 13 de 

novembro de 1756, que previa o processo de falência dos comerciantes.  

Contudo, com a edição do Código Comercial do Império do Brasil de 1850, 

editado pela Lei nº 556, de 25 de junho de 1850, há uma expressa regulação das 

quebras e das concordatas, nos artigos 797 até 911, Parte Terceira. V.g., o artigo 842 

previa que: 

[...] ultimada a instrução do processo da quebra, o Juiz comissário, dentro de 
oito dias, fará chamar os credores do falido para em dia e hora certa, e na 
sua presença se reunirem, a fim de se verificarem os créditos, se deliberar 
sobre a concordata, quando o falido a proponha, ou se formar o contrato de 
união, e se proceder à nomeação de administradores. 

No Código Comercial de 1850 existia também a figura da moratória, analisada 

com propriedade por Rubens Requião. 

Em seguida, temos os seguintes regramentos: Decreto legislativo nº 3.065, de 

06 de maio de 1882, que instituiu a concordata por abandono, em seu artigo 4º244; 

Decreto nº 917, de 24 de novembro de 1890, editado pelo General Manoel Deodoro 

da Fonseca, que alterou a moratória e a concordata por abandono e instituiu a 

concordata por pagamento245; Decreto nº 917, de 24 de novembro de 1890, que 

“admitiu, além da moratória e da concordata, a cessão de bens, por meio da qual o 

falido, voluntariamente, cedia todos os seus bens aos credores, para livrar-se dos 

efeitos da falência”246, bem como criou, consoante artigo 120, o acordo extrajudicial ou 

concordata extrajudicial, por meio do qual  

[...] o devedor, com firma inscripta no registro do commercio, que antes de 
protesto por falta de pagamento de obrigação commercial liquida e certa, tiver 
feito extrajudicialmente algum accordo ou concordata com os credores 
representando pelo menos 3/4 da totalidade do passivo, deverá requerer sem 
demora a homologação pelo juiz commercial com jurisdição na séde de seu 
principal estabelecimento e, obtida ella, não poderá ser declarado fallido. 

                                            
lhe achando bens que bastem para a dita condenação, em tal caso deve o dito devedor ser preso 
e retendo na cadeia até que pague o em que for condenado’” (ALMEIDA, Amador Paes de. Curso 
de falência e recuperação de empresa. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 7). 

244 Art. 4º É permittida a concordata por abandono do todo ou de parte do activo do fallido. A formação, 
os effeitos, a annullação e a resolução da concordata por abandono, serão regulados pelas 
disposições da lei relativa ás outras concordatas. A liquidação e a partilha do activo abandonado 
se regularão pelas mesmas disposições que regem estas operações, no processo de fallencia. 

245 ALMEIDA, Amador Paes de. Op. cit., p. 08. 
246 BESSONE, Darcy. Instituições de direito falimentar. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 181-182. 
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Lei nº 859, de 1902; Lei nº 2.024, de 1908, que regulou a concordata 

suspensiva e a preventiva da falência, sendo posteriormente alterada pelo Decreto nº 

5.746, de 1929247; Lei nº 2.024, de 1908; Decreto nº 5.746, de 1929. 

Entretanto, foi em 1945, com advento do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho 

de 1945248, que os institutos da falência e da concordata ganharam importância no 

cenário nacional, tendo em vista que foram considerados relevantes no 

desenvolvimento econômico e social do Brasil. Previa duas espécies de concordatas, 

suspensiva e preventiva. A primeira quando requerida antes da decretação da quebra. 

A segunda quando pleiteada após a decretação da falência249. 

Depois de 60 anos de vigência do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 

1945, foi editada a atual Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 (Lei de RF), que 

manteve a falência e criou duas novas figuras jurídicas, a recuperação judicial e a 

recuperação extrajudicial. A vigente legislação já foi alterada pela Lei nº 11.127, de 28 

de junho de 2005; Lei nº 11.196, 21 de novembro de 2005; Lei nº 12.873, de 24 de 

outubro de 2013; e Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014. 

4.2  FINALIDADE 

O comando legal norteador que baliza toda a compreensão acerca da finalidade 

da Lei de RF é o artigo 47, o qual carrega uma carga principiológica da preservação 

da empresa e da respectiva função social da atividade empresarial: 

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 
função social e o estímulo à atividade econômica. 

                                            
247 VALVERDE, Trajano de Miranda. Op. cit., p. 104. 
248 Após a edição do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, Trajano de Miranda VALVERDE 

se posicionou: “A lei vigente, com a estruturação processual da concordata, submete a 
magistratura à pesada prova de competência. Dá-lhe atribuições delicadas e poderes amplos, com 
duplo objetivo: o de resolver, honestamente, o conflito de interesses individuais e o de preservar a 
empresa mercantil contra a ameaça de sua destruição. Se os juízes falharem, a desmoralização 
do instituto evidenciará a incapacidade do Judiciário para tão elevada missão. Mas esperamos que 
isto não suceda. E não sucederá, se os juízes foram intransigentes na observância dos preceitos 
legais que impõem condições e requisitos para a obtenção do favor, para cuja concessão é o juiz 
mero instrumento da lei” (VALVERDE, Trajano de Miranda. Op. cit., p. 115). 

249 “O ponto marcante, na conceituação legal, para a classificação da concordata, é a decretação da 
falência.” (PACHECO, José da Silva. Processo de falência e concordata. Rio de Janeiro: 

Forense, 1988. p. 722) 
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Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho250, a finalidade do processo de 

recuperação judicial é assim compreendido: 

No Brasil, a lei contempla duas medidas judiciais com o objetivo de evitar que 
a crise na empresa acarrete a falência de quem a explora. De um lado, a 
recuperação judicial, de outro, a homologação judicial de acordo de 
recuperação extrajudicial. Os objetivos delas são iguais: saneamento da crise 
econômico-financeira e patrimonial, preservação da atividade econômica e 
dos seus postos de trabalho, bem como o atendimento aos interesses dos 
credores. Diz-se que, recuperada, a empresa poderá cumprir sua função 
social. 

Também Manoel Justino Bezerra Filho251 expõe seu entendimento sobre a 

finalidade da Lei de RF:  

Há autores que entendem que esta nova Lei atingirá seus objetivos 
anunciados, ou seja, propiciará mesmo condições para a recuperação judicial 
de empresas em crise; outros entendem que a Lei sofreu tantas e tamanhas 
interferências, especialmente do capital financeiro e do fisco nacional, que 
não conseguiu formular um sistema que dê possibilidade de qualquer tipo de 
recuperação à empresa. 

[...] 

A recuperação judicial destina-se às empresas que estejam em situação de 
crise econômico-financeira, com possibilidade, porém, de superação, pois 
aquelas em tal estado, porém em crise de natureza insuperável, devem ter 
sua falência decretada, até para que não se tornem elemento de perturbação 
do bom andamento das relações econômicas do mercado.  

Na mesma linha, temos as palavras de Alessandra de Azevedo Domingues252: 

Como resultado desse esforço, surgiu a Lei nº 11.101/05, que revogou a lei 
falimentar então vigente, introduzindo no Direito brasileiro um novo sistema 
concursal, principalmente por adotar o princípio da preservação da atividade 
empresarial, reconhecendo a teoria da empresa, a função social da mesma e 
os interesses que a circundam [...]  

Assim, podemos extrair do artigo 47 que a finalidade da Lei de RF é conceder 

ao empresário ou a sociedade empresária que está em crise econômico-financeira de 

tentar, por meio da negociação com seus credores e pela apresentação de um plano 

de recuperação judicial, superar essa situação maléfica, gerando, por conseguinte, a 

                                            
250 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 

3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 114. 
251 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falências comentada. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2005. p. 130. 
252 DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Da concordata à recuperação: investigando a recuperação 

extrajudicial. In: DE LUCCA Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (Coords.). Direito 
recuperacional: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 85. 
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manutenção da atividade empresarial, com a garantia do emprego dos trabalhadores, 

motivando, com isso, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica. 

4.2.1  Teoria da Superação do Dualismo Pendular 

O dualismo pendular, até os dias atuais, caracteriza os processos judiciais que 

tratam de direito creditício, na medida em que ora atende aos interesses dos credores 

ora dos devedores. Porém sempre permanece entre esses dois polos. 

Entretanto, diante de uma análise crítica e benéfica ao ordenamento jurídico, 

Daniel Carnio Costa253 trouxe como escorreita proposição a criação da teoria da 

superação do dualismo pendular, a qual, em específico ao instituto da recuperação 

judicial, sustenta que o processo não deverá atender precipuamente a finalidade dos 

credores ou devedores, mas sim buscar o escopo atribuído à própria recuperação 

judicial, qual seja a manutenção da atividade empresarial que refletirá na conservação 

dos empregos, na função social e no estímulo à atividade econômica. 

Sobre a teoria da superação do dualismo pendular, Daniel Carnio Costa254 

assim sustenta: 

Entretanto, proponho a necessidade de superação desse dualismo pendular, 
deslocando-se o foco da interpretação para a busca da finalidade útil do 
instituto jurídico. A finalidade do instituto e o bom funcionamento do sistema 
jurídico devem prevalecer sobre a proteção do interesse de um dos polos da 
relação de direito material. 

[...] 

Por isso é que sustento a necessidade de superação do dualismo pendular. 
A preservação da eficiência do sistema deve ser o limite ao exercício da 
interpretação da lei. Esse raciocínio se aplica totalmente aos processos de 
insolvência. Muito embora se observe que o pêndulo legal oscilou entre 
credor e devedor durante a evolução dos institutos legais, deve-se 
reconhecer que, nesse momento, esse pêndulo deve ser deslocado das 
partes para a realização eficaz da finalidade do próprio instituto. Assim, a 
interpretação correta, quando se trata de recuperação de empresas, por 
exemplo, será sempre aquela que prestigiar a recuperação da atividade 
empresarial em função dos benefícios sociais relevantes que dela resultam. 
Deve-se buscar sempre a realização do emprego, do recolhimento de 
tributos, do aquecimento da atividade econômica, da renda, do salário, da 
circulação de bens e riquezas, mesmo que isto se dê em prejuízo do interesse 
imediato da própria devedora ou dos credores. 

                                            
253  COSTA, Daniel Carnio. Reflexões sobre processos de insolvência: divisão equilibrada de ônus, 

superação do dualismo pendular e gestão democrática de processos. Cadernos Jurídicos da 
Escola Paulista de Magistratura, São Paulo, ano 16, n. 39, jan./mar. 2015.  

254  Ibidem, p. 68-69. 
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Diante disso, pela teoria da superação do dualismo pendular, há um 

enfraquecimento da contemplação dos interesses particulares, representados pelos 

credores e devedores, para conceder uma roupagem mais coletiva e social para a 

atividade empresarial. O pêndulo no âmbito das empresas em crise econômico-

financeira não mais deve convergir unicamente para os integrantes da relação 

creditícia (credor/devedor), mas sim visar à própria finalidade do instituto da 

recuperação de empresas, consubstanciado prioritariamente na manutenção da 

atividade empresarial, a qual gera emprego e renda.  

É por meio da empresa em funcionamento que atendemos a sua real função 

social, que aquecemos a economia de um país, que fazemos circular dinheiro, que há 

uma maior arrecadação de tributos por parte do Estado, ou seja, sempre o espectro 

coletivo deve prevalecer sobre o particular nas hipóteses de recuperação de empresas 

que se encontram em crise econômico-financeira. 

4.3 NATUREZA JURÍDICA 

São diversas as teorias encontradas na doutrina. São elas: a contratualista, que 

se subdivide em teoria da vontade forçada; a da vontade presumida; e a da 

representação legal da minoria pela maioria; a processualista, que se subdivide em 

teoria da decisão judicial; e a do contrato processual; da obrigação legal; e da natureza 

dicotômica, a qual nos propusemos a adotar. 

4.3.1 Teoria Contratualista 

A teoria contratualista é a mais adotada, na medida em que há uma fácil, porém 

rasa e deficiente, compreensão de que a apresentação de um plano de recuperação 

e a aceitação por parte dos credores da recuperanda por meio de uma assembleia 

geral configura uma declaração de vontade de ambas as partes, premissa básica para 

a configuração de um negócio jurídico, espelhado em um pacto contratual.  
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Trajano de Miranda Valverde255 aduz que é “concebida com um contrato entre 

o devedor e a massa dos credores, considerada como um ente coletivo, que manifesta 

a sua vontade pelo órgão deliberante, a assembléia dos credores”. 

O fundamento da teoria contratualista advém do direito civil, com base na 

relação jurídica obrigacional entre o devedor e os credores, que pactuam com o fito, 

do lado do devedor de cumprir com suas obrigações, e, do lado dos credores, de 

receberem os valores que lhe são devidos.  

Passemos neste momento para análise das espécies encontradas na teoria 

contratualista: teoria da vontade forçada, teoria da vontade presumida e teoria da 

representação legal da minoria pela maioria. 

A teoria da vontade forçada traduz que a minoria dos credores, representados 

pelos ausentes e pelos discordantes, deve ser obrigada a aceitar o que foi deliberado 

pela maioria na assembleia de credores. Entretanto, encontramos crítica a essa 

proposição, tendo em vista que o ato de declaração de vontade do sujeito, como já 

visto anteriormente, deve ser livre e não de forma forçada256, o que alveja essa teoria 

da vontade forçada. 

Pela teoria da vontade presumida, a maioria dos credores delibera sobre 

determinada questão (v.g., plano de recuperação judicial, suspensão da assembleia 

geral de credores), por presunção legal pelos credores ausentes. A lei presume que 

os credores ausentes estão de acordo com a maioria presente. 

Todavia, a teoria da vontade presumida é de plano rechaçada quando da 

presença de credores dissidentes na assembleia geral257, pois a presunção jamais 

poderá sobrepor a vontade declarada dos credores dissidentes, sob pena de ferir a 

autonomia da vontade das partes. 

Por fim, a teoria da representação legal da minoria pela maioria traduz que a 

lei outorga poderes aos credores majoritários para representarem os credores 

minoritários e ausentes na assembleia geral. Contudo, de igual forma da teoria da 

                                            
255  VALVERDE, Trajano de Miranda. Op. cit., p. 108. 
256 “Como lembra Rocco, o argumento de que a minoria é obrigada pela vontade na maioria não 

explica nada. Falece, portanto, autoridade à teoria da vontade constrangida para explicar a 
natureza jurídica do instituto.” (REQUIÃO, Rubens. Op. cit., p. 13) 

257 “¿Pero, y los disidentes? Estos han votado expresamente en contra de lo resuelto por la mayoría. 
En la actualidad, todas las legislaciones declaran obligatorio el concordato para los disidentes; se 
impone, pues, la decisión de la mayoría. No es posible, entonces, sostener que existe una voluntad 
presunta em los acreedores disidentes, cuando éstos, expresamente, han votado por el rechazo 
del concordato.” (MARTINEZ, Francisco Garcia. Op. cit., p. 246) 
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vontade presumida, o racional da teoria da representação legal da minoria pela 

maioria se esvai pela prevalência da autonomia da vontade dos credores dissentes. 

4.3.2 Teoria Processualista 

A teoria processualista é fundamentada pela exigência do aforamento de um 

processo judicial, cujo escopo é o pedido de recuperação judicial, bem como pela 

necessária homologação do plano e respectiva concessão, por meio de sentença, da 

recuperação judicial.  

Pela doutrina de Trajano de Miranda Valverde258, com base na teoria 

processualista, a “concordata e processo judicial são inseparáveis, isto é, não se pode 

conceber a concordata sem a série ordenada de atos e termos processuais, que 

alicerçam a demanda”.  

Vejamos agora as espécies da teoria processualista: teoria da decisão judicial 

e teoria do contrato processual. 

Na teoria da decisão judicial, a minoria dos credores (ausentes e dissentes) se 

obrigam a respeitar a deliberação feita pela maioria dos credores, mas não porque a 

maioria representa a minoria, mas por força da sentença homologatória do plano e 

consequente concessão da recuperação judicial. 

Rubens Requião259 afirma que a base da teoria da decisão judicial é o decisum 

homologatório: 

Não é, por isso, a maioria dos credores aquela que constrange a minoria à 
conclusão de um contrato, mas a autoridade do Estado que, sob a força do 
direito, decide sobre a modalidade da ação de todos os credores. 

A minoria, enfim, é obrigada não por uma vontade de contratar a ela imposta, 
ou dela extorquida, nem por uma vontade fictícia: todos os credores estão 
sujeitos a um pronunciamento do juiz.  

A teoria da decisão judicial na vigência do Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho 

de 1945, representava sólido fundamento. Entretanto, pela Lei de RF não, na medida 

                                            
258 VALVERDE, Trajano de Miranda. Op. cit., p. 114. 
259 REQUIÃO, Rubens. Op. cit., p. 14. 
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em que o artigo 58260 prescreve a obrigatoriedade do juiz em conceder a recuperação 

judicial se cumpridas as exigências da lei. 

Já a teoria do contrato processual representa a existência de um contrato de 

cunho judicial e não civil, que é caracterizado pela força da decisão judicial 

homologatória do plano e da concessão da recuperação judicial em obrigar os 

credores dissidentes e ausentes a cumprirem o que fora deliberado em assembleia 

geral pela maioria dos credores. Essa teoria concede, de forma muito preliminar, 

fundamento ao negócio jurídico processual no bojo do processo de recuperação 

judicial. 

A crítica adotada para a teoria do contrato processual261 advém da inexistência 

de um contrato processual, tendo em vista que o processo tem cunho jurídico público 

e o contrato é de caráter privado. 

4.3.3  Teoria da Obrigação Legal 

Pela teoria da obrigação legal “a vontade dos credores desaparece, para, em 

seu lugar, surgir a ordem judicial”262.  

Simples é a refutação do fundamento dessa teoria, face a desconsideração 

total do cunho contratual da recuperação judicial, que se encontra claramente na 

leitura do artigo 58 da Lei RF, que impõe ao juiz a concessão da recuperação judicial 

se cumpridas as exigências da lei. 

 

 

                                            
260 Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor 

cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido 
aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. 

261 “Combate-a Rocco, reconhecendo ser uma engenhosa construção teórica, mas, mesmo assim, 
está destinada mais a complicar do que a facilitar a explicação da verdadeira natureza jurídica da 
concordata. [...] Processual seria o contrato porque tem por objeto uma relação processual, não só 
porque seja um procedimento que assume a forma, os caracteres externos, os propósitos de um 
negócio jurídico bilateral. Procedimento e negócio jurídico são dois termos antiéticos: um negócio 
jurídico processual não pode existir, porque o processo não é nunca um escopo, mas somente o 
meio de manutenção do ordenamento dos direitos privados; não há nenhum direito processual 
subjetivo, de cuja construção seja objeto o processo.” (REQUIÃO, Rubens. Op. cit., p. 14) 

262 MAGALHÃES, Rubens Aguiar. Iniciação ao direito falencial. São Paulo: Max Limonad, 1978.  

p. 209. 
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4.3.4 Teoria da Natureza Dicotômica 

A teoria da natureza dicotômica, a qual restamos adeptos, cinge a recuperação 

judicial em duas naturezas diversas que devem ser analisadas com base na conduta 

do juiz no momento da concessão da recuperação judicial. A recuperação judicial 

poderá adotar a natureza jurídica contratual ou a natureza jurídica mandamental. 

Essa característica dicotômica (natureza jurídica contratual ou natureza jurídica 

mandamental) encontra fundamento no artigo 58 da Lei RF, que novamente 

transcrevemos, porém com grifos que entendemos necessários: 

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz CONCEDERÁ a 
recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de 
credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela 
assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. 

§ 1º O juiz PODERÁ CONCEDER a recuperação judicial com base em plano 
que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na 
mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa:  

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de 
todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes; 

II –  a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 
desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a 
aprovação de pelo menos 1 (uma) delas; 

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um 
terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei. 

§ 2º A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º 
deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores 
da classe que o houver rejeitado. (grifo nosso) 

A natureza contratual se extrai do caput do artigo 58 da Lei de RF, quando o 

juiz concederá a recuperação judicial se cumpridas as exigências da lei e cujo plano 

não tenha sofrido objeção de credor nos termos do artigo 55 da Lei de RF ou tenha 

sido aprovado pela assembleia geral de credores na forma do artigo 45 da Lei de RF. 

Logo, o juiz, salvo as hipóteses de infringência do plano em questões de ordem 

pública, não poderá interferir no acordo celebrado entre devedor e credores. 

Pari passu, a natureza mandamental surge quando da aplicabilidade do juiz do 

parágrafo primeiro, do artigo 58, da LRF, por meio do qual ele poderá conceder a 

recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação pela assembleia 

geral de credores na forma do artigo 45,da Lei de RF, desde que tenha obtido de 

forma cumulativa o voto favorável de credores que representem mais da metade do 

valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes; a 

aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do artigo 45 da Lei RF ou, 
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caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo 

menos 1 (uma) delas; e na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 

1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 45 da Lei 

RF. Aqui, portanto, há uma discricionariedade do juiz em conceder ou não a 

recuperação judicial, não havendo qualquer aspecto contratual. 

Logo, a teoria da natureza dicotômica, a qual, para nós, é a mais escorreita, 

encontra respaldo na duplicidade de naturezas que a recuperação judicial carrega, 

seja a natureza contratual do caput do artigo 58 da Lei de RF, seja a natureza 

mandamental do parágrafo primeiro do mesmo artigo 58 da LRF. 

4.4 PRINCÍPIOS 

Muitos princípios são adotados pela doutrina em relação à recuperação judicial; 

alguns possuem características realmente diversas, mas alguns tratam do mesmo 

fundamento, porém com nomenclaturas das mais variáveis possíveis. 

Para nós, atendendo ao objetivo que o presente estudo se propõe sobre 

aplicabilidade do negócio jurídico processual na recuperação judicial de empresas, 

abordaremos os seguintes princípios: da participação ativa dos credores; preservação 

da empresa; do par conditio creditorum; da publicidade; da função social. 

4.4.1 Princípio da Participação Ativa dos Credores 

Pelo princípio da participação ativa dos credores, estes são os imediatos 

interessados no processo de recuperação judicial, pois buscam o recebimento de seus 

créditos da maneira mais satisfatória possível, aliado à busca dos melhores resultados 

financeiros. 

Amador Paes de Almeida263, ao mencionar as expressões do Senador Ramez 

Tebet, relator do Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, 

sobre o PLC nº 71, de 2003, escreve: 

Participação ativa dos credores: é desejável que os credores participem 
ativamente dos processos de falência e recuperação, a fim de que, 
diligenciando para a defesa de seus interesses, em especial o recebimento 

                                            
263 ALMEIDA, Amador Paes de. Op. cit., p. 10. 
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de seu crédito, otimizem os resultados obtidos com o processo, com redução 
da possibilidade de fraude ou malversação dos recursos da empresa ou da 
massa falida.  

A participação ativa dos credores no processo de recuperação judicial também 

afasta a ocorrência da má-fé e deslealdade do empresário ou da sociedade 

empresária recuperanda. 

4.4.2 Princípio da Preservação da Empresa 

O princípio da preservação da empresa está em posição elevada aos demais 

princípios, pois se confunde com a própria finalidade da recuperação judicial, 

consistente na concessão ao devedor em crise econômico-financeira de superar essa 

situação com base negociação com seus credores, apresentando um plano de 

recuperação judicial, mantendo, assim, a atividade empresarial, a garantia do 

emprego dos trabalhadores e o estímulo à atividade econômica, conforme abordamos 

em tópico específico anteriormente. 

Waldo Fazzio Júnior264, em relação ao princípio da preservação da empresa, 

escreve: 

Insolvente ou não, a empresa é uma unidade econômica que interage no 
mercado, compondo uma labiríntica teia de relações jurídicas com 
extraordinária repercussão social. 

[...]  

A atividade empresarial desborda dos limites estritamente singulares para 
alcançar dimensão socioeconômica bem mais ampla. Afeta o mercado e a 
sociedade, mais que a singela conotação pessoal. Daí por que urge prevenir 
a insolvência da empresa. Daí por que basta a presunção de insolvência para 
justificar a busca de uma solução jurisdicional.  

Baseado na teoria da natureza dicotômica já abordada, os credores, pela leitura 

do caput do artigo 58, da Lei de RF, o juiz, com arrimo no parágrafo primeiro, do 

mesmo artigo 58 da LRF, bem como o empresário ou a sociedade empresária 

recuperanda, são os atores principais na contemplação do princípio da preservação 

da empresa. 

                                            
264 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 

2005. p. 35. 
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Nos dizeres de Paulo Fernando Campos Salles de Toledo265, a preservação da 

empresa: 

Também se alteia a bandeira da preservação para fundamentar a substituição 
de objetivos meramente solutórios, nos casos de empresas em crise, por 
outros tendentes a possibilitar a reinserção delas no mercado. Este é o caso 
da recuperação judicial ou extrajudicial de empresas, introduzidas em nosso 
ordenamento jurídico pela Lei 11.101, de 9/2/2005 (Lei de Recuperação de 
Empresas – LRE).  

Ainda encontramos na doutrina o fundamento de que o princípio da 

preservação da empresa elevou-se a nível constitucional, pois decorre de outros 

princípios previstos na carta republicana, quais sejam, o da busca do pleno emprego 

(art. 170, inc. VIII, da Constituição Federal) e da função social da propriedade (art. 

170, inciso III, da Constituição Federal)266.   

Por fim, atente-se ao fato de que a preservação deve ser da recuperanda, e 

não da pessoa do acionista ou cotista, os quais devem afastar qualquer proveito 

econômico individual em benefício da recuperação judicial. 

4.4.3 Princípio da Par Conditio Creditorum 

No magistério de Giuseppe Tarzia267, o princípio da par conditio creditorum é a 

“proclamazione dell ‘eguale diritto’ dei creditori di essere soddisfatti sui beni del 

debbitore”. 

Ao analisar o princípio da par conditio creditorum, Gian Franco Campobasso268 

escreve que “i creditori concorrenti non sono però tutti sullo stesso piano”.  

O princípio da par conditio creditorum coloca os credores em condições de 

igualdade, em cada classe, no recebimento de seus créditos, pois “cada crédito deve 

                                            
265 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. A preservação da empresa, mesmo na falência. In: 

DE LUCCA Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (Coords.). Direito recuperacional: 

aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 518. 
266 CASTRO, Carlos Alberto Farracha de. Manual de recuperação de empresas & falência. Curitiba: 

Juruá, 2013. p. 61. 
267 TARZIA, Giuseppe. Esecuzione forzata e procedure concorsuali. Villanova di Castenaso (BO): 

Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1994. p. 556. 
268 CAMPOBASSO, Gian Franco. Op. cit., p. 551. 
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observar o sítio que a lei lhe reserva na classificação geral, assegurando-se, de modo 

decisivo, que a índole preferencial de alguns seja efetivamente observada”269. 

No direito italiano encontramos a crítica de Giuseppe Tarzia270 em relação à 

proposição de elevação por parte da doutrina do princípio da par conditio creditorum 

ao nível constitucional: 

Ma, elevato il principio a norma costituzionale, l`esigenza di giustificare lê 
deroghe, secondo il cânone della ragionevolezza delle discriminazioni, non 
può essere elusa; e non ci si può nascondere la forte carica problematica delle 
valutazione, che vengono in tal modo richieste all`interprete. La via de 
percorrere è certamente assai più árdua dekke altre due, opposte, che 
potrebbero essere indicate, da chi ritenga che il principio della par condicio 
sia una regola asoluta di diritto ordinario o, viceversa, da chi lo relativizzi al 
punto da negargli valore generale. 

De todo modo, ao nosso entendimento, não encontramos óbice na 

caracterização do princípio da par conditio creditorum, sendo este um dos pilares 

básicos do direito concursal, no âmbito constitucional, face essencialmente ao seu 

caráter social no trato equitativo entre os credores.  

4.4.4 Princípio da Publicidade 

O princípio da publicidade271 possui duas finalidades. A primeira, é a 

comunicação dos atos do processo. E a segunda, mais importante certamente, é inibir 

fraudes dentro do processo de recuperação judicial. 

Quando trata do princípio da transparência nos processos de falência e 

recuperação judicial, Fábio Ulhoa Coelho272 aduz que:  

Os processos falimentares, por isto, devem ser transparentes, de modo a que 
todos os credores possam acompanhar as decisões nele adotadas e conferir 
se o prejuízo que eventualmente suportam está, como efeito, na exata 
medida do inevitável. A transparência dos processos falimentares deve 
possibilitar que todos os credores que saírem prejudicados possam se 
convencer razoavelmente de que não tiveram nenhum prejuízo além do 
estritamente necessário para a realização dos objetivos da falência ou da 
recuperação judicial.  

                                            
269 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Op. cit., p. 34. 
270 TARZIA, Giuseppe. Op. cit., p. 34. 
271 Publicidade significa a “qualidade do que é tornando público” (KOOGAN, Abrahão; HOUAISS, 

Antônio. Enciclopédia e dicionário. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1994. p. 689). 
272 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.  

v. 3. p. 233. 



 98 

Para que o princípio da publicidade possa ser amplamente utilizado, é 

necessário haver “procedimentos bem conformados e de consequências definidas, 

assegurando-se certeza e segurança, bem como a necessária previsibilidade das 

metas perseguidas. Principalmente, na etapa de execução concursal”273. 

Tendo em vista que o processo de recuperação judicial abarca diversos 

interesses individuais de credores e do próprio devedor, não rara é a presença de atos 

fraudulentos no bojo da recuperação judicial, os quais são mitigados pela existência 

de maior e ampla publicidade do processo. 

4.4.5 Princípio da Função Social 

O princípio da função social decorre do princípio da preservação da empresa 

retroabordada. A função social está situada na esfera social do país, na medida em 

que cria e faz circular emprego e renda, gerando riquezas e influenciando na vida 

cultural, social e econômica do país. 

Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho274, quando trata do princípio do impacto 

social da crise da empresa, o qual possui algumas semelhanças com o princípio da 

função social, entendemos que: 

Em razão do impacto social da crise da empresa, sua preservação e solução 
serão destinadas não somente à proteção dos interesses do empresário, de 
seus credores e empregados, mas também, quando necessários, à proteção 
dos interesses metaindividuais relacionados à continuidade da atividade 
empresarial.  

Assim sendo, o princípio da função social da empresa veste uma roupagem de 

extrema importância social e econômica no país, pois o empresário ou a sociedade 

empresaria em regime de recuperação judicial exercem, sim, de igual maneira, a uma 

empresa com as finanças em dia e sadia, um papel de circular riquezas, gerar 

empregos e renda, assim como fomentar a economia do país. 

  

                                            
273 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Op. cit., p. 34. 
274 COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit., p. 232. 
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4.5  MEIOS DE VERIFICAÇÃO CREDITÍCIA 

O fundamento da inserção no presente estudo acerca dos meios de verificação 

creditícia, tal qual a figura da assembleia geral de credores contemplada no tópico 

subsequente, encontra arrimo na viabilidade de tais instrumentos processuais 

albergarem o negócio jurídico processual. 

Diante disso, abordaremos na sequência as três modalidades (divergência, 

habilitação e impugnação) previstas na Lei de RF e existentes no curso do processo 

de recuperação judicial que tratam da aferição da existência e qualidade dos créditos 

da recuperanda, seja por meio do administrador judicial em sede administrativa, seja 

por meio de decisão do magistrado em sede judicial. 

4.5.1 Divergência 

Quando tratamos da figura da divergência no âmbito da recuperação judicial, 

encontramos uma opção legislativa de desjudicialização275 dessa matéria, ou seja, 

afasta-se da atribuição da atividade jurisdicional num primeiro momento a 

incumbência de decidir sobre insurgências levantadas acerca da lista de credores 

apresentadas pela recuperanda em sua peça inicial para atribuir esse ônus ao 

administrador judicial, o qual efetivará o seu labor de forma administrativa e podendo 

ser auxiliado por profissionais ou empresas especializadas276, com base na 

contabilidade e documentos comerciais da recuperanda e nos demais documentos 

apresentados pelos credores, conforme artigo 7º, caput, da Lei de RF277. 

A divergência é um meio processual utilizado para que o credor se insurja 

acerca da primeira lista de credores que é apresentada pela própria recuperanda, 

tendo em vista não concordar com os créditos ali inseridos, seja no tocante ao seu 

valor seja na classificação de determinado crédito. 

                                            
275 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Op. cit., p. 67. 
276 O artigo diz que o administrador pode solicitar o auxílio de profissionais ou empresas 

especializadas para analisar os documentos comerciais e fiscais do devedor, notadamente peritos 
contadores de sua confiança. Evidentemente, se o juiz tiver qualquer motivo para recusar os 
auxiliares indicados pelo administrador, ele o fará; no entanto, enquanto não recusada, a indicação 
surte todos os seus efeitos de direito (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Op. cit., p. 68). 

277  Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros 
contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem 
apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas 
especializadas. [...] 
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A divergência deve ser apresentada perante o administrador judicial, conforme 

§ 1º do artigo 7º da Lei de RF 278, no prazo de quinze dias da publicação do edital 

previsto no § 1º do artigo 52 da Lei de RF, que se refere à primeira lista de credores. 

Decorrido o prazo de quinze dias para apresentação da divergência, o 

administrador judicial, consoante determinação contida no § 2º do artigo 7º da Lei de 

RF, deverá publicar edital279 contendo a relação de credores no prazo de quarenta e 

cinco dias, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que o comitê, 

qualquer credor, a recuperanda ou seus sócios ou o Ministério Público terão acesso 

aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa segunda lista de credores. 

4.5.2  Habilitação 

A Lei de RF concedeu à habilitação de crédito idêntico tratamento ao da figura 

da divergência que abordamos anteriormente, contemplando-a no mesmo dispositivo 

legal (art. 7º). Assim, a habilitação de crédito deverá ser apresentada 

administrativamente perante o administrador judicial no mesmo prazo de quinze dias 

da publicação da primeira lista de credores, bem como o próprio administrador judicial 

terá o igual prazo de quarenta e cinco dias para publicar a segunda relação de 

credores. 

A habilitação de crédito é um instrumento utilizado por aqueles credores que 

não foram listados pela recuperanda na primeira relação que deve acompanhar a 

exordial. Nesse caso, ocorre uma total desconsideração pela recuperanda do crédito. 

Diferentemente da divergência, onde há uma constatação de valor errôneo ou de 

classe equivocada apresentada pela recuperanda. 

Diverso da divergência, o artigo 9º da Lei de RF trouxe todos os requisitos que 

a habilitação de crédito deverá conter, quais sejam: (i) o nome, o endereço do credor 

e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; (ii) o valor 

do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, sua origem e 

                                            
278  Art. 7º Omissis. § 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 

desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial 
suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. 

279  “Veja que o administrador judicial não precisa dar qualquer resposta aos credores que suscitam 
divergência, nem levá-las ao juiz. Com a simples republicação da relação, contendo ou não a 
correção, saberão os habilitantes e os suscitantes de divergência se seus pontos de vista foram 
acolhidos ou não pelo administrador judicial.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit., p. 42) 
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classificação; (iii) os documentos comprobatórios do crédito no original ou por cópias 

autenticadas se estiverem juntados em outro processo e a indicação das demais 

provas a serem produzidas; (iv) a indicação da garantia prestada pelo devedor, se 

houver, e o respectivo instrumento; (v) a especificação do objeto da garantia que 

estiver na posse do credor. 

Caso o credor não apresente sua habilitação de crédito ao administrador 

judicial no prazo de quinze dias do § 1º do artigo 7º da Lei de RF, conforme artigo 10 

da Lei RF280, sua habilitação será considerada retardatária. E por ser retardatária, esse 

credor não terá direito a voto na assembleia geral de credores, exceto se for da classe 

trabalhista (§ 1º), bem como deverá se utilizar de ação autônoma visando à retificação 

da relação de credores caso está já tenha sido homologada pelo juiz (§ 6º). 

4.5.3  Impugnação 

Quando tratamos de impugnação de crédito, estamos diante de incidente 

processual que será processado, analisado e julgado pelo juízo da recuperação da 

judicial. Aqui, ao contrário da divergência e da habilitação, não há atividade decisória 

do administrador judicial, somente do magistrado. 

Por impugnação de crédito entende-se como aquele instrumento processual 

por meio do qual o comitê, qualquer credor, a recuperanda ou seus sócios ou o 

Ministério Público podem se utilizar para discordar do valor ou classificação de 

determinado crédito inserido na lista de credores publicada pelo administrador judicial, 

após sua análise administrativa das divergências e habilitações porventura existentes. 

                                            
280  Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito 

serão recebidas como retardatárias. § 1º Na recuperação judicial, os titulares de créditos 
retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito 
a voto nas deliberações da assembleia-geral de credores. § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste 
artigo ao processo de falência, salvo se, na data da realização da assembleia-geral, já houver sido 
homologado o quadro-geral de credores contendo o crédito retardatário. § 3º Na falência, os 
créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao 
pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo 
e a data do pedido de habilitação. § 4º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o credor poderá 
requerer a reserva de valor para satisfação de seu crédito. § 5º As habilitações de crédito 
retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão 
recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. § 6º Após a 
homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, 
observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer 
ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do 
respectivo crédito. 
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Para Fábio Ulhoa Coelho281: 

Aquele credor que suscitara divergência e constata, ao checar a relação 
republicada, que seu ponto de vista não foi acolhido, deve apresentar 
impugnação. É este o instrumento processual adequado para aduzir 
judicialmente a pretensão de ingressar no quadro de credores ou ver o valor 
do crédito ou sua classificação alterados. [...] O credor que discorda da 
classificação dada a crédito alheio pode também impugnar a relação. 

Como mencionado, a impugnação de crédito é dirigida ao juiz, conforme artigo 

13 da Lei de RF, e será autuada em apenso aos autos da recuperação judicial. 

Havendo várias impugnações sobre o mesmo crédito haverá uma única autuação, 

com o fito de haver unicidade na decisão judicial.  

Na hipótese de ser apresentado um incidente de impugnação de crédito, os 

credores dos créditos impugnados serão devidamente intimados para apresentar peça 

contestatória, no prazo de cinco dias, acostando documentos comprobatórios e 

indicando as provas que entendam cabíveis para solução da controvérsia, de acordo 

como o artigo 11 da Lei de RF. Decorrido esse prazo, a recuperanda e o comitê, caso 

haja, terão o prazo comum de cinco dias para se manifestarem, nos termos do artigo 

12 da Lei de RF. 

Após as manifestações dos credores que tiveram seus créditos impugnados, 

da recuperanda e do comitê, consoante parágrafo único do artigo 12 da Lei de RF, o 

administrador judicial terá o prazo de cinco dias para emitir seu parecer, acostando 

laudo técnico elaborado pelo profissional ou empresa especializada, caso tenha sido 

contratado, bem como acostar aos autos todos os documentos contábeis e 

comprobatórios do crédito impugnado. 

Havendo o decurso de todos os prazos para manifestação acerca da 

impugnação de crédito, de acordo com o artigo 15 da Lei de RF, os autos serão 

conclusos ao magistrado, que poderá adotar as seguintes atitudes: (i) julgará as 

impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas 

apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação; 

(ii) fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e 

decidirá as questões processuais pendentes; e (iii) determinará as provas a serem 

produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

                                            
281  COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit., p. 43-44. 
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Diante da decisão judicial que julgar o incidente de impugnação de crédito, por 

regra expressa do artigo 17 da Lei de RF, caberá recurso de agravo de instrumento, 

assim como o relator deste recurso poderá atribuir efeito suspensivo ou determinar a 

inscrição ou modificação do valor ou classificação do crédito, para que esse credor 

possa exercer seu direito de voto na assembleia geral de credores. 

O aspecto essencial que devemos nos ater para fins do presente estudo é que 

a Lei de RF estipulou expressamente um rito procedimental a ser adotado quando da 

existência do incidente de impugnação de crédito. Assim, conforme será abordado à 

frente, havendo uma sequência de atos com prazos e formas de atendimento pela 

parte, poderá haver, ao nosso entendimento, a celebração de negócio jurídico 

processual. 

4.6  ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

A assembleia geral de credores representa um ato processual facultativo da 

recuperação judicial, por meio do qual os credores realizam um conclave para 

deliberarem sobre determinadas matérias, em especial a aprovação, modificação ou 

rejeição do plano de recuperação judicial, mediante votação previamente organizada 

através de classes definidas pela própria Lei de RF. Para Jorge Lobo282 a “assembleia 

geral de credores é um órgão colegiado não obrigatório, que toma deliberações de 

interesse dos credores com fundamento no princípio majoritário”.  

O administrador judicial é o responsável para presidir a assembleia geral de 

credores283, a qual, por meio do artigo 35, inciso I, da Lei de RF possui as seguintes 

atribuições deliberativas: (i) aprovação, rejeição ou modificação do plano de 

recuperação judicial apresentado pelo devedor; (ii) constituição do comitê de credores, 

a escolha de seus membros e sua substituição; (iii) apreciação do pedido de 

desistência do devedor, nos termos do § 4º do artigo 52 da Lei de RF; (iv) escolha do 

                                            
282 LOBO, Jorge. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique (Coords.). 

Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
143-144. 

283  “[...] cumpre deixar claro que a AGC tem o escopo de proteger os interesses dos credores, 
enquanto o administrador judicial objetiva proteger não só o interesse dos credores, mas também 
do devedor, da empresa, como unidade produtiva que é, dos empregados e da coletividade em 
geral.” (PERIN JUNIOR, Ecio. Op. cit., p. 252) 
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nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor; e (v) qualquer outra 

matéria que possa afetar os interesses dos credores. 

Atente-se que, conforme mencionado, a assembleia geral de credores poderá 

deliberar sobre qualquer matéria que porventura possa afetar os interesses dos 

credores. Consoante se verificará adiante, em capítulo próximo, o instituto de negócio 

jurídico processual na recuperação judicial estará abarcado nessa hipótese 

contemplativa do artigo 35, inciso I, alínea “f”, da Lei de RF. 

A assembleia geral de credores é composta das seguintes classes, conforme 

determina o artigo 41 da Lei RF: (i) titulares de créditos derivados da legislação do 

trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; (ii) titulares de créditos com garantia 

real; (iii) titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio 

geral ou subordinados; e (iv) titulares de créditos enquadrados como microempresa 

ou empresa de pequeno porte. 

A Lei de RF, além de definir a composição das classes da assembleia geral de 

credores, também determina os quóruns que cada uma delas deve atingir para que 

ocorra a aprovação do plano de recuperação judicial. Esse regramento está previsto 

no artigo 45 da Lei de RF, que estipula para: classes (i) e (iv): aprovação por maioria 

simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito; classes 

(ii) e (iii): aprovação dos credores que representem mais da metade do valor total dos 

créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos 

credores presentes. 

Ademais, a Lei de RF, por meio do artigo 42, estabelece o quórum de 

aprovação dos credores que representem mais da metade do valor total dos créditos 

presentes à assembleia geral de credores para todas as outras matérias, exceto nas 

deliberações sobre o plano de recuperação judicial, conforme regramento mencionado 

no parágrafo anterior, composição do comitê de credores ou forma alternativa de 

realização do ativo, nos termos do artigo 145 da Lei de RF. Frise-se, desde logo, que 

o quórum previsto no artigo 42 da Lei de RF será o utilizado para definir sobre o 

negócio jurídico processual, consoante abordaremos no capítulo posterior. 

Entretanto, a assembleia geral de credores, por mais que detenha status de 

órgão soberano, deverá passar pelo crivo do poder judiciário para verificação acerca 

do atendimento de seus requisitos formais (v.g., convocação, instalação, quóruns), 

bem como para análise do mérito do conteúdo deliberado, na medida em que o juiz 
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deverá rechaçar qualquer estipulação contrária à lei ou à ordem pública, bem como 

objeto de abuso de direito de credor284. 

Concluída a análise e validado pelo magistrado todos os requisitos formais e 

restritivamente os requisitos materiais das deliberações da assembleia geral de 

credores, com arrimo no artigo 58 da Lei de RF, o juiz concederá a recuperação 

judicial ao devedor postulante. 

  

                                            
284  “O ato procedimento judicial em que privilegiadamente se percebe o objetivo da ambientação 

favorável ao acordo é, sem dúvida, a assembleia dos credores. Por esta razão, a deliberação não 
pode ser alterada ou questionada pelo Judiciário, a não ser em casos excepcionais como a 
hipótese do art. 58, § 1º, ou a demonstração de abuso de direito de credor em condições formais 
de rejeitar, sem fundamentos, o plano articulado pelo devedor.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit., 
p. 203) 
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5  COMPATIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL NA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

5.1  APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DE EMPRESAS 

A Lei de RF alberga regramentos materiais e processuais, sendo que, diante 

dessa combinação optativa do legislador, o seu texto não conseguiu exaurir todas as 

situações processuais porventura existentes em um processo de recuperação 

extrajudicial, judicial ou falência. Frise-se que, para confecção do presente estudo, 

analisamos somente as regras processuais, as quais atingem o negócio jurídico 

processual. 

Tendo o legislador a preocupação de não atender completamente as situações 

processuais, fez constar na Lei de RF o artigo 189, o qual remete à aplicação 

subsidiária do CPC285: 

Art. 189. Aplica-se a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei. 

Quando tratamos da aplicabilidade subsidiária de norma processual, in casu o 

CPC/2015, importante compreender o fator integrativo dessa regra, que nada mais é 

que “a atividade através da qual se preenchem as lacunas verificadas na lei, mediante 

a pesquisa e formulação da regra jurídica aplicável à situação de conflito não 

prevista”286. 

Acerca da aplicação subsidiária do CPC na Lei de RF, afirma Fábio Ulhoa 

Coelho287: 

Inicialmente, por se tratar de um processo, aplica-se à falência, em caso de 
lacuna da Lei de Falências, as disposições comuns de direito processual, civil 
ou penal, conforme o caso. 

[...] 

                                            
285  A Lei de RF faz menção ao revogado Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 

1973), sendo que a interpretação lógica do dispositivo é considerada no atual Código de Processo 
Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). 

286  ALVIM. J. E. Carreira. Elementos de Teoria Geral do Processo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1993. p. 294. 
287  COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit., p. 412-413. 
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Claro está que, em prevendo a Lei de Falências uma determinada disciplina 
para certa matéria, o socorro ao processo geral é incabível: deve-se aplicar o 
que a legislação falimentar preceitua, ainda que diferente da norma do Código 
de Processo Civil ou Código de Processo Penal. 

Também Waldo Fazzio Júnior288 leciona que “o CPC e o CPP são fontes 

subsidiárias da LRE, o primeiro por força do artigo 189, o segundo com base no artigo 

188, naquilo que forem compatíveis”289. 

Portanto, por meio do artigo 189 da Lei de RF, que autoriza a aplicação 

subsidiária do CPC, entendemos que o negócio jurídico processual, previsto nos 

artigos 190 e 191 do CPC/2015, é plenamente aplicável ao processo de recuperação 

judicial, na medida em que não há nenhuma vedação no próprio texto da Lei RF que 

assim impeça ou vede a sua celebração. 

5.2 INSTRUMENTOS ADEQUADOS DE CELEBRAÇÃO 

Quando da análise anterior do tópico contrato processual do estudo em apreço, 

afirmamos que ao negócio jurídico processual não é imposta uma determinada forma 

para sua celebração, podendo ser celebrado nos próprios autos do processo judicial, 

por meio de petição protocolizada entre as partes ou até mesmo realizado em 

audiência ou em assembleia geral de credores. Ainda, lembre-se que é possível a 

celebração na fase extrajudicial e também antes do processo judicial iniciar, de acordo 

com ocaput do artigo 190 do CPC/2015. 

Entretanto, nesse momento, quando intitulamos ao item ora em análise de 

instrumentos adequados de celebração, não estamos nos referindo ao aspecto formal 

do negócio jurídico processual, já estudado, mas sim a determinadas figuras 

processuais que integram o processo de recuperação judicial, quais sejam plano de 

recuperação judicial, assembleia geral de credores, divergência, habilitação e 

impugnação, tendo em vista que são instrumentos que recepcionam regramentos 

processuais que podem ser objeto de transação entre os partícipes. Vejamos cada 

uma deles. 

                                            
288  FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Op. cit., p. 38. 
289  Nesse sentido, José da Silva Pacheco: “Desse modo, havendo qualquer lacuna ou omissão da 

nova lei, são invocáveis, no que couber, as disposições do Código de Processo Civil.” (PACHECO, 
José da Silva. Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. p. 455). 
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5.2.1  Divergência, Habilitação e Impugnação 

Quando tratamos de divergência, habilitação ou impugnação de crédito, 

necessariamente estamos falando de incidentes de verificação creditícia, como vimos 

anteriormente. Portanto, esses incidentes possuem prazos e formalidades próprias 

definidas pela Lei de RF que devem ser adotados. 

Como mencionado, a divergência é um meio processual utilizado para que o 

credor se insurja acerca da primeira lista de credores que é apresentada pela própria 

recuperanda, tendo em vista não concordar com os créditos ali inseridos, seja no que 

tocante ao seu valor, seja na classificação de determinado crédito.  

Já a habilitação de crédito é um instrumento utilizado por aqueles credores que 

não foram listados pela recuperanda na primeira relação que deve acompanhar a 

exordial. E a impugnação é instrumento processual por meio do qual o comitê, 

qualquer credor, a recuperanda ou seus sócios ou o Ministério Público podem se 

utilizar para discordar do valor ou classificação de determinado crédito inserido na lista 

de credores publicada pelo administrador judicial, após sua análise administrativa das 

divergências e habilitações porventura existentes. 

Sendo assim, qualquer um desses incidentes de verificação creditícia possui 

um procedimento próprio no que se refere a prazos para o devedor, administrador 

judicial, comitê ou credores, assim como a definição de como cada ato processual 

deverá acontecer (v.g., na impugnação de crédito, conforme art. 15, IV, da Lei de RF 

poderá haver a designação de audiência de instrução e julgamento e o deferimento 

de prova pericial, com a respectiva nomeação do perito). 

Logo, havendo disposições na Lei de RF que definam o procedimento a ser 

adotado no caso da divergência, da habilitação ou da impugnação de crédito, passível 

a celebração, no bojo desses instrumentos, de negócio jurídico processual pelas 

partes integrantes dessas relações incidentais, que vise alterar esse regramento 

predefinido, desde que haja a respectiva e posterior homologação judicial. 

5.2.2  Plano de Recuperação Judicial 

O plano de recuperação judicial se consubstancia num documento apresentado 

pelo devedor aos credores, por meio do qual expõe toda a estrutura financeira, 
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econômica e operacional que será adotada, com vistas à sua recuperação e, 

consequetemente, superação da crise, assim como de propor aos credores a forma 

de adimplmento de suas obrigações.  

Para Gladston Mamede290:  

O plano de recuperação judicial é o elemento mais importante da recuepração 
judicial da empresa: o projeto de superação da crise econômica-financeira 
enfretada pela organização, o caminho que o devedor propõe aos credores 
para sair da situação caótica, deficitária, e chegar a um estado saudável da 
atividade negocial. 

O plano de recuperação judicial, por força do artigo 53 da Lei de RF, deverá ser 

apresentado pelo devedor no prazo de sessenta dias, contados da publicação da 

decisão que defere o processamento da recuepração judicial, e deverá conter, sob 

pena de haver a convolação em falência: (i) discriminação pormenorizada dos meios 

de recuperação a ser empregados e seu resumo; (ii) demonstração de viabilidade 

econômica; e (iii) laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do 

devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. 

Ainda, o plano de recuperação judicial não poderá prever, por força do artigo 

54 da Lei RF: (i) prazo superior a um ano para pagamento de créditos trabalhistas ou 

de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial; (ii) 

prazo superior a trinta dias para pagamento, respeitado o limite de cinco salários-

mínimos por trabalhador, de créditos estritamente salariais, vencidos três meses antes 

do pedido de recuperação judicial. 

Extrai-se que o plano de recuperação judicial deverá ser consistente e 

impactante sob ponto de vista econômico291. Contudo, ele não se restringe a esse tipo 

de conteúdo, pois poderá contemplar outras obrigações de natureza processual que 

poderão ser objeto também de deliberação em assembleia geral de credores.  

Essas previsões no plano de recuperação judicial de cunho instrumental é que 

poderão ser objeto do negócio jurídico processual, tais como, modificação do prazo 

de supervisão de dois anos; quórum mínimo para credores recorrerem da decisão de 

concessão da recuperação judicial; prazo para alienação de ativos em caso de 

falência; extraconcursalidade prioritária para financiador no período da recuperação 

                                            
290  MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. 5. ed. 

São Paulo: Atlas, 2012. v. 4. p. 152. 
291  PERIN JUNIOR, Ecio. Op. cit., p. 377. 
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judicial; não convolação imediata no caso de descumprimento do plano de 

recuperação judicial; e modificação das hipóteses de decretação da falência. Essas 

são algumas das hipóteses de negócio jurídico processual que iremos aborar adiante. 

Entretanto, o plano de recuperação judicial deve, quando de sua homologação, 

receber o controle de legalidade pelo juízo da recuperação judicial, o qual não deve 

avançar nos aspectos negociais firmados entre devedor e credores. 

Em relação ao controle de legalidade do plano de recuperação judicial, Daniel 

Carnio Costa292 sugere uma proposição de se adotar um critério tetrafásico. Na 

primeira fase se procede com o controle das cláusulas do plano de recuperação 

judicial, afastando qualquer disposição que viole norma de ordem pública. Na segunda 

fase se analisa a existência de vícios do negócio jurídico (erro, dolo, coação, estado 

de perigo, lesão, simulação ou fraude contra credores). Na terceira fase se verifica a 

legalidade da extensão da decisão da maioria dos credores em relação ao resto dos 

credores dissidentes, ou seja, deverá ser invalidada a decisão da maioria dos credores 

que esteja viciada e gere uma vinculação aos credores dissidentes que viola norma 

de ordem pública. Na quarta e última fase verifica-se se há abusividade no voto de 

algum credor que agiu em desconformidade com o exercício do seu direito.  

5.2.3  Assembleia Geral de Credores 

Vimos que a assembleia geral de credores representa um ato processual 

facultativo da recuperação judicial, por meio do qual os credores realizam um conclave 

para deliberarem sobre determinadas matérias, em especial a aprovação, modificação 

ou rejeição do plano de recuperação judicial, mediante votação previamente 

organizada por meio de classes definidas pela própria Lei de RF. 

Para Fábio Ulhoa Coelho293 “as mais relevantes questões relacionadas ao 

processo de recuperação judicial inserem-se na esfera de competência da Assembléia 

de Credores”. 

                                            
292  COSTA, Daniel Carnio. O critério tetrafásico de controle judicial do plano de recuperação 

judicial. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/InsolvenciaemFoco/121,MI267199,4104 6-
O+criterio+tetrafasico+de+controle+judicial+do+plano+de+recuperacao>. Acesso em: 1º ago. 
2017. 

293 COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit., p. 87. 
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Assim, a assembleia geral de credores, além de deliberar sobre o plano de 

recuperação judicial antes abordado, poderá apreciar, conforme artigo 35, inciso I, 

alínea “f”, da Lei de RF, outras matérias de interesse dos credores, o que em nosso 

entendimento abrange a celebração de negócio jurídico processual. 

Sobre a possibilidade de deliberação de outras matérias de interesse dos 

credores, Manoel Justino Bezerra Filho294 aduz que: 

O legislador deixa à assembléia-geral, ainda, a possibilidade de deliberar 
sobre demais matérias que possam afetar o interesse dos credores. Tais 
deliberações, como as anteriores, não são aplicáveis de imediato, 
dependendo da análise do juiz. Em que pese determine a Lei a participação 
dos credores na maioria dos casos, o juiz, pelo poder que lhe é conferido, 
pode deixar de acatar decisões da assembléia-geral se atentarem contra as 
disposições e princípios da Lei ou se tiver qualquer outro motivo para 
entender de forma diversa... 

O quórum de aprovação das matérias do artigo 35, inciso I, alínea “f”, da Lei de 

RF, que abarca o negócio jurídico processual, encontra-se estabelecido pelo artigo 42 

da Lei de RF295, que estabelece para a respectiva aprovação o voto favorável de 

credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à 

assembleia geral de credores296. 

Portanto, a assembleia geral de credores poderá deliberar sobre a celebração 

de negócio jurídico processual entre o devedor, credores ou respectivo comitê, face a 

autorização expressa pelo artigo 35, inciso I, alínea “f”, da Lei de RF, assim como por 

se tratar, evidentemente, de matéria que interessa diretamente os credores que 

participam do processo de recuperação judicial. 

                                            
294 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Op. cit., p. 113. 
295  Art. 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que 

representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia-geral, exceto nas 
deliberações sobre o plano de recuperação judicial nos termos da alínea a do inciso I do caput do 
art. 35 desta Lei, a composição do Comitê de Credores ou forma alternativa de realização do ativo 
nos termos do art. 145 desta Lei. 

296  “Na Assembléia-Geral, o voto do credor é proporcional ao valor do seu crédito, como preconiza o 
artigo 48, independente da classe gerada em razão da sua natureza jurídica. Consideram-se 
aprovadas as propostas que obtiverem votos favoráveis de credores que representem mais da 
metade do total do valor dos créditos presentes à Assembléia-Geral e possam votar.” (SIMÃO 
FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas Assembléias-Gerais e Sistemas 
de Aprovação do Plano de Recuperação Judicial. In: DE LUCCA Newton; DOMINGUES, 
Alessandra de Azevedo (Coords.). Direito recuperacional: aspectos teóricos e práticos. São 

Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 45) 
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5.3 HIPÓTESES EXEMPLIFICATIVAS DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL 

NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS 

De antemão registre-se que as hipóteses de negócio jurídico processual na 

recuperação judicial de empresas que serão a seguir abordadas são meramente 

exemplificativas, na medida em que inúmeras avenças processuais podem ser 

celebradas, tendo os mais variados conteúdos procedimentais. Como dito, o estudo 

em apreço não visa estabelecer proposições taxativas. 

5.3.1  Modificação do prazo de supervisão de dois anos 

A Lei de RF estabelece em seu artigo 61297 o prazo de dois anos de supervisão, 

contados da decisão que concede a recuperação judicial do devedor. Nesse período, 

o devedor ou seus administradores, conforme artigo 64 do mesmo diploma, 

continuarão na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do comitê, se 

houver, e do administrador judicial. 

Durante o período de supervisão, o devedor ou seus administradores poderão 

ser afastados do comando da empresa, caso incorram nas seguintes hipóteses: (i) 

houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado por crime cometido 

em recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a 

economia popular ou a ordem econômica previstos na legislação vigente; (ii) houver 

indícios veementes de ter cometido crime previsto na Lei de RF; (iii) houver agido com 

dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores; (iv) houver praticado 

qualquer das seguintes condutas: a) efetuar gastos pessoais manifestamente 

excessivos em relação a sua situação patrimonial; b) efetuar despesas injustificáveis 

por sua natureza ou vulto, em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento 

das operações e a outras circunstâncias análogas; c) descapitalizar injustificadamente 

a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento regular; d) simular 

ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso III do caput do artigo 

51 da Lei RF, sem relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial; (v) negar-

se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais 

                                            
297  Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação 

judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) 
anos depois da concessão da recuperação judicial. [...] 
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membros do Comitê; (iv) tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação 

judicial; (v) alienem ou onerarem bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo 

evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o comitê, caso haja, com 

exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial. 

Denota-se que no prazo de supervisão de dois anos todas as obrigações 

inerentes ao devedor (cumprimento do plano de recuperação), bem como do comitê 

de credores e administrador judicial (fiscalização), permanecem inalteradas. Optou o 

legislador por criar um critério temporal objetivo de dois anos para que a condição de 

recuperação judicial da empresa em crise econômico-financeira esteja sob os olhos 

do poder judicante. Ainda, “considera-se que, antes de 2 anos, não terão as medidas 

do plano surtido seus amplos efeitos, de modo a poder sujeitar-se o devedor ao 

cumprimento específico da obrigação”298. 

Assim, em nosso entendimento, o prazo de supervisão de dois anos possui 

condão precipuamente processual, pois carrega consigo faculdades e obrigações 

procedimentais tanto para o devedor, quanto para o comitê e ao administrador judicial. 

Logo, poderá esse prazo de supervisão de dois anos ser objeto de negócio jurídico 

processual, seja para mitigá-lo seja para dilatá-lo. Essa avença processual poderá ser 

celebrada no bojo, por exemplo, do plano de recuperação judicial, que deverá ser 

devidamente aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juiz. 

Entrementes, não é essa visão da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial 

do Tribunal de Justiça de São Paulo quando do julgamento do agravo de instrumento 

nº 2141242-20.2017.8.26.0000 (Anexo A), cuja relatoria foi do Desembargador Fortes 

Barbosa, que fez menção de forma pioneira no país ao negócio jurídico processual 

em sede de recuperação judicial, especificamente no que tange ao prazo de 

supervisão. Vejamos: 

Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão emitida pelo r. Juízo 
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santos, que, em sede de 
recuperação judicial, homologou plano de recuperação judicial (fls.30/33). O 
agravante afirma ser nula a cláusula que prevê carência de 24 (vinte e quatro) 
meses para início do pagamento do principal (valores inscritos na lista de 
credores), contados da publicação da decisão homologatória do plano, por 
ser ilegal a cláusula que estabelece o pagamento dos credores quirografários 
após o decurso do prazo bienal da supervisão judicial. Aduz que a previsão 
de início do pagamento do principal somente após o decurso do prazo bienal 
de supervisão judicial, do artigo 61, “caput” da Lei 11.101/2005, impede o 
acompanhamento do cumprimento do plano e a convolação da recuperação 

                                            
298 COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit., p. 172. 
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em falência. Menciona que o prazo de carência deve ser inferior ao lapso 
bienal de supervisão judicial estabelecido na Lei 11.101/2005. Aduz que caso 
não se entenda assim, o prazo de dois anos de supervisão judicial do 
cumprimento das obrigações contraídas com o Plano de Recuperação deve 
ser contado a partir do final da carência estabelecida, para permitir que se 
faça o acompanhamento judicial do plano nos primeiros dois anos de 
cumprimento, afastando a possibilidade de uso da carência como forma de 
excluir a fiscalização judicial do cumprimento das obrigações do devedor. 
Alega que as próprias recuperandas registraram sua concordância, na ata da 
Assembleia de Credores que aprovou o plano, com relação ao prazo de 
supervisão judicial ser contado a partir do final da carência estabelecida. 

[...] 

As regras inseridas num plano de recuperação judicial ostentam, repita-se 
natureza negocial e o marco temporal inicial para a contagem do prazo para 
vencimento das parcelas fixas no plano foi ajustado no texto das cláusulas 
como sendo a data da aprovação da assembleia e quanto a isso não pode 
haver nenhuma dúvida; esta data, de aprovação na assembleia, é o marco 
inicial de contagem. A data da decisão homologatória, diante do expresso 
texto da cláusula, apesar da argumentação do agravante, não prevalece. O 
período de supervisão, no entanto, é legal e não há como dispor de maneira 
diferenciada sobre sua contagem. Não se admite aqui um negócio jurídico 
processual (artigo 191 do CPC de 2015), no âmbito dos procedimentos 
concursais, uma vez que não há disponibilidade das partes acerca de seu rito 
processual. Em razão disso, apesar de não ter sido impugnada de maneira 
explicita pelo agravante, a Cláusula 3.8.6 que determina que processo de 
Recuperação Judicial será encerrado, a requerimento das Recuperandas, 
após o cumprimento de todas as obrigações que se vencerem em até 24 
(vinte e quatro) meses após o período de carência do valor principal, altera 
indevidamente o prazo de supervisão legal e não pode subsistir como válida. 
Nos procedimentos concursais, realiza-se uma execução coletiva, em que o 
Estado juiz assume uma posição de direção, acertando ou equalizando a 
citação das múltiplas partes envolvidas, assumindo jurisdição exclusiva e 
fazendo cumprir as regras procedimentais ditadas pela lei. Estas regras são 
intangíveis e, por princípio, não podem ser derrogadas pela vontade 
majoritária dos envolvidos num concurso, não se concebendo, aqui, sua 
substituição por outras, persistindo a nulidades das cláusulas que 
estabelecem regras procedimentais diferentes daquelas previstas na 
legislação especial (Lei 11.101/2005). 

Registre-se que o acórdão faz menção expressa ao negócio jurídico 

processual. Todavia, não há fundamentação específica acerca da não consideração 

do prazo de supervisão de dois anos como sendo de caráter processual ou material, 

fazendo somente a consideração que se trata de um prazo legal. Ainda, com a devida 

venia, o fundamento utilizado pelo Tribunal foi de forma genérica no sentido de que 

no âmbito dos procedimentos concursais não há disponibilidade das partes de 

alterarem o rito processual previsto na lei. 
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5.3.2  Nomeação de Gestor Judicial 

Ocorre durante o processo de recuperação judicial a nomeação de gestor, por 

meio de decisão judicial, quando há o afastamento do devedor ou de seus 

administradores da direção da atividade empresarial, face à sua incursão em algumas 

das hipóteses previstas nos artigos 64 e 66 da Lei de RF. 

O procedimento a ser adotado no caso de afastamento do devedor ou de seus 

administradores da condução da empresa está previsto no artigo 65 da Lei de RF299, 

o qual determina que o juiz deverá convocar uma assembleia geral de credores com 

o fito de deliberar sobre o nome do gestor judicial, aplicando, no que couber, os 

regramentos acerca dos deveres, impedimentos e remuneração do administrador 

judicial300, o qual exercerá a função de gestor judicial enquanto não houver a 

formalização do nome escolhido pela assembleia geral de credores. 

Há ainda a possibilidade de o gestor judicial indicado recusar ou se encontrar 

impedido de conduzir a atividade empresarial, o que ensejará nova convocação de 

assembleia geral de credores pelo juiz, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

contadas da recusa ou da declaração do impedimento nos autos. 

Portanto, verifica-se que a Lei de RF estabelece um procedimento para 

nomeação do gestor judicial, in casu a designação de assembleia geral de credores 

com pauta específica. Logo, esse procedimento poderá ser modificado por meio da 

celebração de um negócio jurídico processual. Uma assembleia geral de credores, 

como é sabido, representa um dos atos processuais mais onerosos da recuperação 

judicial, tendo em vista a necessidade, por exemplo, de publicações em jornais em 

cada filial ou sede da empresa, consoante artigo 36 da Lei de RF301. 

                                            
299  Art. 65. Quando do afastamento do devedor, nas hipóteses previstas no art. 64 desta Lei, o juiz 

convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o nome do gestor judicial que 
assumirá a administração das atividades do devedor, aplicando-se-lhe, no que couber, todas as 
normas sobre deveres, impedimentos e remuneração do administrador judicial. § 1º O 
administrador judicial exercerá as funções de gestor enquanto a assembléia-geral não deliberar 
sobre a escolha deste. § 2º Na hipótese de o gestor indicado pela assembléia-geral de credores 
recusar ou estar impedido de aceitar o encargo para gerir os negócios do devedor, o juiz convocará, 
no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado da recusa ou da declaração do impedimento nos 
autos, nova assembléia-geral, aplicado o disposto no § 1º deste artigo. 

300  O gestor judicial, ex vi do art. 21, “será profissional idôneo, preferencialmente advogado, 
economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada”, aplicando-
se-lhe, “as normas sobre deveres, impedimentos e remuneração do administrador judicial” (art. 65, 
caput, parte final) (LOBO, Jorge. Op. cit., p. 240). 

301  Art. 36. A assembléia-geral de credores será convocada pelo juiz por edital publicado no órgão 
oficial e em jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais, com antecedência mínima 
de 15 (quinze) dias, o qual conterá: [...] 
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De igual modo a modificação do prazo de supervisão de dois anos, o novo 

procedimento a ser adotado no caso de nomeação de gestor judicial poderá ser 

definido por meio de um negócio jurídico processual dentro do plano de recuperação 

judicial a ser aprovado em assembleia geral de credores, com a possibilidade, v.g., de 

dispensa de convocação de nova assembleia geral de credores específica, 

concedendo ao comitê, exclusivamente, o ônus dessa nomeação. 

Por fim, importante registrar que o negócio jurídico processual jamais poderá 

transacionar sobre os aspectos previstos na Lei de RF que tratam de requisitos 

subjetivos ou objetivos do gestor judicial ou de suas atribuições, tais como os 

regramentos acerca dos deveres, impedimentos e remuneração mencionados na 

parte final do caput do artigo 65 da Lei de RF. 

5.3.3  Quórum Mínimo para Credores Recorrerem da Decisão de Concessão da 

Recuperação Judicial 

A Lei de RF, por meio do § 2º do artigo 59302, concede a qualquer credor ou ao 

Ministério Público o direito de interpor recurso de agravo de instrumento contra a 

decisão do juiz que concede a recuperação judicial do devedor. Saliente-se que 

qualquer credor, independentemente do valor de seu crédito, poderá ser insurgir do 

decisum concessivo da recuperação judicial. 

Para José da Silva Pacheco303: 

O credor deverá demonstrar, claramente, as razões do pedido de reforma da 
decisão mediante exposição dos fatos e do direito, ressaltando a ocorrência 
de infração da lei. Não enseja o recurso mera discordância da orientação 
dominante ou vencedora. Há de apontar explícita ilegalidade, se houver. Não 
havendo violação da lei, não tem cabimento o recurso.  

O representante do Ministério Público, por sua vez, pode recorrer na defesa 
da ordem jurídica, quando, por qualquer motivo, houver séria violação da lei, 
necessidade de reprimir ou impedir ilícitos, de defender o interesse público 
ou o relevante interesse coletivo. 

                                            
302  Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga 

o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no 
§ 1º do art. 50 desta Lei. § 1o A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá 
título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - Código de Processo Civil. § 2o Contra a decisão que conceder a recuperação judicial 
caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. 

303  PACHECO, José da Silva. Op. cit., p. 200-201. 
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Claramente, a indicação pelo legislador a qualquer credor ou ao Parquet de 

recorrerem da decisão judicial que concede a recuperação judicial, pelo § 2º do artigo 

59 da Lei RF, se trata de legitimidade recursal, configurando pressuposto intrínseco 

de admissibilidade do recurso304, ou seja, se refere a uma norma processual, a qual, 

por consequência, poderá ser objeto de negócio jurídico processual. 

Ademais, impondo a lei quóruns específicos para aprovação do plano de 

recuperação judicial, poderá haver o transacionamento em assembleia geral de 

credores, respeitado o quórum genérico consoante vimos anteriormente, entre 

devedor e credores na convenção, v.g., de legitimação recursal tão somente ao credor 

ou credores que representem, no mínimo, vinte e cinco por cento de todos créditos de 

cada classe ou da própria recuperação judicial. 

5.3.4  Prazo para Alienação de Ativos em Caso de Falência 

Um dos pontos mais deficientes da legislação falimentar revogada (Decreto-lei 

nº 7.661, de 21 de junho de 1945), sem dúvida nenhuma, se tratava do momento da 

alienação dos ativos no caso de falência, na medida em que só poderia ser efetuado 

após a verificação de todos os créditos e a tramitação do inquérito judicial, salvo 

autorização do juiz em relação a bens perecíveis, os quais poderiam ser vendidos 

antecipadamente. 

Grande evolução trouxe a atual Lei de RF305, a qual determina que após a 

arrecadação dos bens pelo administrador judicial, com a juntada do respectivo auto 

de arrecadação aos autos, poderá ser iniciada a venda dos bens do falido, constante 

artigo 139306. 

Ainda o artigo 113 da Lei de RF traz regra específica para bens perecíveis, 

deterioráveis, sujeitos à considerável desvalorização ou que sejam de conservação 

arriscada ou dispendiosa, tendo em vista que poderão ser vendidos antecipadamente, 

                                            
304  NERY JUNIOR, Nelson. Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos. 5. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000. p. 260. 
305  A experiência demonstrou que a sistemática da lei antiga estava longe de atender às necessidades 

da moderna economia. Na maioria dos processos de falência, os bens do ativo do devedor 
acabavam se perdendo enquanto não chegava o momento processual adequado para iniciar-se a 
realização do ativo (COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit., p. 359). 

306  Art. 139. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de 

falência, será iniciada a realização do ativo. 
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após a arrecadação e a avaliação, mediante autorização judicial, ouvidos o comitê, 

caso haja, e o falido no prazo de quarenta e oito horas. 

Entretanto, por mais que tenha ocorrido considerável avanço pela Lei de RF no 

que tange à alienação dos ativos após a arrecadação, não estipulou a lei um prazo 

final para que a venda seja efetivada. Assim, o que se denota na prática é ainda uma 

demora para que ocorra a alienação dos ativos arrecadas na falência. 

Assim poderá haver a celebração de um negócio jurídico processual previsto, 

por exemplo, no plano de recuperação judicial a ser aprovado em assembleia geral 

de credores, que na hipótese de convolação em falência, o procedimento de alienação 

dos ativos, consubstanciado na arrecadação, avaliação e posterior venda, deverá ser 

concluído num prazo máximo de seis meses, contados da data da sentença de 

quebra. 

Nesse caso, obrigatoriamente, deverá constar o administrador judicial como 

parte integrante do negócio jurídico processual, tendo em vista ser ele o responsável 

por impulsionar o processo de falência, em especial no que tange a viabilização dos 

atos processuais de arrecadação, avaliação e alienação dos bens do falido, por força 

do artigo 22, III, alíneas “f”, “g”, “h” e “i” da Lei de RF. 

5.3.5  Extraconcursalidade Prioritária para Financiador no Período da 

Recuperação Judicial em Caso de Convolação em Falência 

A clara ausência na Lei de RF de benefícios aos credores, na modalidade de 

DIP Financing (Debtor-In-Possession Financing), que visa, de alguma forma, financiar 

o empresário ou a sociedade empresária em recuperação judicial, enseja um grande 

fator de desestímulo a tais credores. É certo e lógico que os credores que se dispõem 

a conceder qualquer espécie de ajuda durante o período recuperacional ao devedor, 

seja na abertura de novas linhas de crédito, no fornecimento a prazo de matéria-prima, 

dentre outras inúmeras hipóteses de concessão, devem ser beneficiados de alguma 

forma no caso de convolação da recuperação judicial em falência, pois acreditaram e 

ajudaram o devedor visando o soerguimento dessa empresa em crise econômico-

financeira. 
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O artigo 67307 c/c artigo 84, V308, ambos da Lei de RF, representam os 

dispositivos centrais para os casos de credor financiador, pois aduzem que os débitos 

contraídos pelo devedor durante o processo de recuperação judicial, incluídas as 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, figurarão no 

caso de convolação em falência como credores extraconcursais, tendo prioridade, 

portanto, no recebimento de seus créditos. 

Contudo, o regramento previsto hoje pelo artigo 67 c/c artigo 84, V, ambos da 

Lei de RF, não são suficientes, na medida em que não contemplam de forma expressa 

e efetiva benefício àqueles credores financiadores em relação aos seus créditos já 

existentes antes do processo de recuperação judicial. 

Nesse sentido, Eduardo Secchi Munhoz309: 

Dessa forma, procura-se estimular a continuidade do fornecimento de bens 
ou serviços: os créditos decorrentes de fornecimento ocorrido durante a 
recuperação são extraconcursais e, até o valor total destes, os créditos 
relativos a fornecimentos realizados antes do pedido são transformados de 
quirografários em crédito com privilégio geral. O estímulo, porém, pode não 
ser suficiente, na medida em que, observada a classificação dos créditos (art. 
83), dificilmente, os créditos com privilégio geral são satisfeitos no 
procedimento falimentar. Para conceder um estimulo mais efetivo, a lei 
deveria transformar os créditos iniciais de tais fornecedores em uma classe 
com maior prioridade da ordem de classificação, como por exemplo a 
categoria dos créditos extraconcursais. 

Diante dessa deficiência estabelecida pela Lei de RF, poderá o devedor propor 

em seu plano de recuperação judicial um negócio jurídico processual, a ser analisado 

e posteriormente votado pelos credores em reunião assemblear, visando à concessão 

de benefícios de caráter processual aos credores financiadores, seja no que tange 

                                            
307  Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação 

judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos 
de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no 
que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. Parágrafo único. Os créditos quirografários 
sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem 
a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de 
recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos 
durante o período da recuperação. 

308  Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os 
mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a: [...] V – obrigações resultantes 
de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, 
ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação 
da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

309  MUNHOZ, Eduardo Secchi. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antonio Sérgio 
A. de Moraes (Coords.). Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 

11.101/2005. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 311-312.  
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aos créditos pretéritos como futuros, relativos à definição de uma extraconcursalidade 

prioritária em caso de convolação em falência. 

Ademais, nesse caso, além da possibilidade da viabilidade da celebração do 

negócio jurídico processual, a extraconcursalidade prioritária na falência ao credor 

financiador atende aos princípios da preservação da empresa e da função social, na 

medida em que toda e qualquer forma de financiamento obtido durante a recuperação 

judicial trará maiores condições ao soerguimento da empresa. 

5.3.6  Não Convolação Imediata no Caso de Descumprimento do Plano de 

Recuperação Judicial 

Estabelece o artigo 61, § 1º310 c/c artigo 73, IV311, ambos da Lei de RF, que no 

caso de descumprimento pelo devedor de obrigação inserta no plano de recuperação 

judicial durante o período de supervisão, o qual, como vimos anteriormente, pode ser 

objeto de negócio jurídico processual, haverá a convolação da recuperação judicial 

em falência312. 

Havendo descumprimento do plano de recuperação judicial em momento 

posterior ao prazo de supervisão, qualquer credor poderá requerer a execução 

específica ou a falência do devedor, de acordo com o artigo 62 da Lei de RF. 

Para Gladston Mamede313, é importante que haja uma análise criteriosa nessa 

hipótese de convolação em falência, pois mesmo a obrigação constante no plano de 

recuperação judicial deve ser tratada como direito disponível, na medida em que é 

“lícito perdoar o devedor (remissão) ou conceder-lhe dias de perdão, isto é, não exigir 

de imediato o cumprimento da obrigação”. 

Por se tratar a convolação da recuperação judicial em falência, por força de 

descumprimento obrigacional constante do plano de recuperação judicial dentro 

                                            
310  Art. 61. Omissis. § 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de 

qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos 
termos do art. 73 desta Lei. 

311  Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: [...] IV – por 
descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do 
art. 61 desta Lei. 

312  “Durante o biênio, o descumprimento de qualquer obrigação assumida acarretará a decretação da 
falência do devedor, e os credores terão seus créditos reconstituídos, com suas respectivas 
garantias, segundo as condições previstas no plano aprovado, com a dedução de eventuais 
valores que tenham sido pagos durante o procedimento.” (NEGRÃO, Ricardo. Aspectos objetivos 
da lei de recuperação de empresas e falências. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 200) 

313  MAMEDE, Gladston. Op. cit., p. 201. 
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interregno do período de supervisão, de uma penalidade processual, compreendemos 

a viabilidade, novamente a ser efetivada no bojo de um plano, da celebração de 

negócio jurídico processual que vise, v.g., a hipótese de, caso haja o inadimplemento 

da recuperanda no período supervisionado, seja designada nova assembleia geral de 

credores para definir sobre uma possível alteração do plano ou para chancelarem em 

definitivo a quebra da empresa. 

5.3.7  Modificação das Hipóteses de Decretação da Falência no Curso da 

Recuperação Judicial 

Na mesma linha da proposição sugerida no tópico anterior, poderá haver a 

celebração de negócio jurídico processual entre devedor e credores, com o fito de 

alterar as hipóteses previstas na Lei de RF de decretação da falência no curso do 

processo de recuperação judicial. Atente-se que a hipótese nesse momento abordada 

não se confunde com a convolação imediata no caso de descumprimento do plano de 

recuperação judicial durante o prazo de supervisão. 

Pela leitura do artigo 73, I a III, da Lei de RF, o juiz decretará a falência do 

devedor durante a recuperação judicial: (i) por deliberação da assembleia geral de 

credores, com base em quórum consistente em credores que representem mais da 

metade do valor total dos créditos presentes na referida assembleia geral de 

credores314; (ii) pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no 

prazo improrrogável de sessenta dias da publicação da decisão que deferir o 

processamento da recuperação judicial; (iii) quando houver sido rejeitado o plano de 

recuperação judicial. 

Veja-se que as hipóteses de decretação de falência anteriormente 

colacionadas do artigo 73, I a III, da Lei de RF tratam de situações fáticas que podem 

ocorrer durante o processo de recuperação judicial, e não no período de supervisão. 

Por isso a análise em separado com o tópico anterior.  

                                            
314  “Esta última hipótese demanda reflexão mais apurada. Parece-nos que a assembléia-geral será 

dotada desse poder somente até momento no qual, por sentença, venha a recuperação ser 
concedida, ante a aprovação do plano pela assembléia-geral ou pela ausência de objeção (artigo 
58). Note-se que o quórum para a deliberação, como se falou, é o comum do artigo 42, ao passo 
que o para a aprovação do plano objetado é especial (artigo 45). Não se admite possa a 
assembléia-geral, com aquele quórum de deliberação, revogar decisão anterior, com quórum mais 
elevado e votação especial em todas as classes que compõem o foro de deliberação.” 
(CAMPINHO, Sérgio. Op. cit., p. 197-198) 



 122 

Além disso, afirmamos anteriormente que na hipótese de negócio jurídico 

processual visando a não convolação imediata no caso de descumprimento do plano 

de recuperação judicial durante o prazo de supervisão, a avença procedimental 

poderá ser efetivada por meio do plano de recuperação judicial. Todavia, no caso de 

modificação das hipóteses de decretação da falência no curso da recuperação judicial, 

obrigatoriamente o negócio jurídico processual deverá ser celebrado em assembleia 

geral de credores, antes da votação do plano de recuperação judicial. 

Inúmeras possibilidades podem ser contempladas quando da celebração de 

negócio jurídico processual, cujo objeto é a modificação das hipóteses de decretação 

da falência no curso da recuperação judicial, tais como: a necessidade de quórum 

especial para que a assembleia geral de credores delibere sobre a decretação da 

quebra ao invés do quórum genérico; ou caso haja rejeição do plano de recuperação 

judicial, o devedor terá a possibilidade de modificá-lo, num prazo predeterminado, 

para que seja votado em segunda e derradeira ocasião. 

5.3.8  Procedimento da Divergência, Habilitação e Impugnação de Crédito 

Conforme abordamos anteriormente, a divergência, a habilitação e a 

impugnação de crédito tratam-se de incidentes de verificação creditícia, os quais 

detêm seus procedimentos definidos pela Lei de RF, em especial no que tange a 

prazos para o devedor, comitê, credores e administrador judicial; realização de 

audiência de instrução e julgamento; e deferimento de prova pericial e nomeação do 

perito. 

Assim sendo, toda e qualquer alteração do rito procedimental desses incidentes 

de verificação creditícia poderão ser objeto de pactuação por meio de negócio jurídico 

processual, a ser celebrado e gerando efeitos somente entre as partes celebrantes, in 

casu, devedor, comitê, se houver, credores e administrador judicial, pois são os 

partícipes e detentores de obrigações processuais que incidem durante a tramitação 

da divergência, da habilitação ou da impugnação de crédito. 

Nessa hipótese da avença processual possuir objeto único de definição do 

procedimento de um dos incidentes de verificação creditícia, entendemos ser 

dispensável qualquer anuência dos demais credores, em especial por meio de 

convalidação em assembleia geral de credores, na medida em que os efeitos a serem 
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produzidos pelo negócio juridico processual serão restritivamente entre as partes 

celebrantes (devedor, comitê, se houver, credores e administrador judicial), não 

alcançado os demais credores da recuperação judicial. 

Na hipótese de alteração do rito procedimental dos incidentes de verificação 

creditícia, por meio do negócio jurídico processual, poderá o magistrado sofrer os 

efeitos vinculativos dessa avença, tendo em vista que, conforme estudamos 

anteriormente, quando da homologação da transação processual ocorre a 

consolidação dos efeitos obrigacionais também em relação ao juiz, caso ele figure 

como destinatário em alguma disposição desse negócio jurídico processual. 

5.3.9  Alteração do Stay Period 

O stay period consiste na suspensão do curso da prescrição e de todas as 

ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares 

do sócio solidário, pelo prazo improrrogável de cento e oitenta dias, contados da data 

da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, consoante preceitua 

o § 4º do artigo 6º da Lei de RF315. 

Todavia, traz a Lei de RF exceções relativas ao stay period, excluindo do prazo 

de suspensão as demandas de natureza ilíquida (art. 6º, § 1º), as execuções de 

natureza fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento prevista no Código 

Tributário Nacional ou em legislação ordinária específica (art. 6º, § 7º), bem como os 

feitos judiciais dos credores que não estão sujeitos à recuperação judicial (art. 49, §§ 

3º e 4º: 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, assim como o titular de crédito oriundo de antecipação de contrato 

de câmbio). 

                                            
315  Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive 
aquelas dos credores particulares do sócio solidário. [...] § 4º Na recuperação judicial, a suspensão 
de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 
(cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-
se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 
independentemente de pronunciamento judicial. 
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O fundamento da suspensão das ações e execuções na recuperação judicial 

permite que o devedor tenha “fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da 

reorganização da empresa”316, pois, se tais feitos permanecessem em trâmite, a 

probabilidade do insucesso do soerguimento da empresa seria extremamente 

potencializada. 

Sendo o prazo de cento e oitenta dias previsto § 4º do artigo 6º da Lei de RF 

um regramento de cunho processual, pois trata da modalidade de suspensão das 

ações e execuções, tal qual, tendo essa qualidade, poderá ser alterado por meio de 

negócio jurídico processual a ser celebrado em sede de assembleia geral de credores. 

Poderão as partes (devedor, comitê, caso haja, e credores) reduzi-lo, dilatá-lo ou até 

mesmo alterar a forma de contagem, como, por exemplo, o cômputo em dias úteis e 

não corridos, de acordo com o regramento do artigo 219 do CPC317. Frise-se que o 

objeto do negócio jurídico processual, nesse caso, deverá se ater tão somente à 

modificação do prazo do stay period, e não em relação ao seu alcance relativo a qual 

espécie de credor será atingido pelos seus efeitos.  

 

  

                                            
316  COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit., p. 39. 
317  Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente 

os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. 
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CONCLUSÃO 

Primeiramente, espera-se que a presente dissertação venha de alguma 

maneira colaborar com os estudos científicos acerca dos institutos do negócio jurídico 

processual e da recuperação judicial de empresas. 

O objeto do estudo se consubstanciou na averiguação da viabilidade da 

aplicação do negócio jurídico processual no âmbito da recuperação judicial de 

empresas, tendo por base a seguinte estrutura: o negócio jurídico civil, com especial 

atenção a teoria do fato jurídico; o negócio jurídico processual, com a demonstração 

dos limites de conteúdo, forma de concretização e hipóteses de invalidação; a 

recuperação judicial de empresas, abordando aspectos do seu procedimento, 

finalidade, natureza jurídica e princípios jurídicos aplicáveis; e a compatibilização do 

negócio jurídico processual na recuperação judicial de empresas, indicando situações 

exemplificativas. 

Com base na análise de todos os elementos que compõem a estrutura 

anteriormente delineada, chegamos às seguintes conclusões: 

(i)  o negócio jurídico processual consiste num fato jurídico que representa 

a declaração consciente da vontade do sujeito, sendo caracterizado pela 

intenção de acordo que vise à criação, extinção ou modificação de um 

determinado direito, cujo objeto se refere a um ato processual de um 

feito judicial em curso ou não, abarcado pelo ordenamento jurídico, o 

qual reconhece esse ato volitivo consciente como legal e lhe concede 

reflexos imperativos derivados do próprio comando legal; 

(ii)  os requisitos de configuração do negócio jurídico processual são 

estabelecidos de igual maneira ao negócio jurídico civil, ou seja, pela 

análise dos planos da existência, validade e eficácia; 

(iii)  o campo jurídico de incidência do negócio jurídico processual se 

encontra exclusivamente na seara do direito processual, refletida na 

autocomposição de regras processuais e não materiais; 

(iv)  o negócio jurídico processual poderá ser celebrado dentro de um 

processo judicial ou fora, na seara extrajudicial, mas tendo sempre como 

objeto um conteúdo processual; 
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(v)  devedor, credor, administrador judicial e comitê de credores são as 

partes legitimadas para celebrarem o negócio jurídico processual em 

sede de recuperação judicial de empresas, bem como são os 

destinatários de seus efeitos e se vinculam amplamente aos termos 

acordados; 

(vi)  o juiz em nenhum momento é parte do negócio jurídico processual, mas 

competente para analisá-lo, sendo que, ocorrendo a respectiva 

homologação, ele ficará vinculado aos efeitos dos termos estabelecidos 

entre as partes; 

(vii)  o negócio jurídico processual é caracterizado pela delimitação de seu 

conteúdo, o qual sempre será um objeto ligado a um ato processual de 

um determinado processo em curso ou não; 

(viii)  a concretização do negócio jurídico processual se dá quando da 

celebração de um contrato processual e a exteriorização de seus efeitos 

somente ocorre após a decisão judicial homologatória, momento em que 

o juiz fará o controle da validade de suas cláusulas; 

(ix)  poderá haver situações jurídicas que ensejam a invalidade do suporte 

fático do negócio jurídico processual, seja por meio da nulidade (sequer 

existiu, tendo em vista uma invalidação acerca da ausência do elemento 

da declaração de vontade consciente), seja pela anulabilidade 

(existência de defeito ou vício na declaração de vontade, com base em 

incapacidade relativa da parte, erro, dolo, coação, estado de perigo, 

lesão ou fraude contra credores); 

(x)  o negócio jurídico processual pode ser celebrado na recuperação 

judicial, tendo em vista que a Lei de RF autoriza a aplicação subsidiária 

do CPC/2015; 

(xi)  os instrumentos adequados para celebração do negócio jurídico 

processual na recuperação judicial de empresas, que recepcionam 

regramentos processuais, são o plano de recuperação judicial, a 

assembleia geral de credores e os incidentes de verificação creditícia, 

representados pela divergência, habilitação e impugnação de crédito. 

Portanto, em face das análises conclusivas elencadas anteriormente, 

entendemos ser plenamente viável a celebração de negócio jurídico processual no 
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processo de recuperação judicial de empresas, sendo que contemplamos, ainda ao 

final do presente estudo, hipóteses exemplificativas dessa modalidade de avença 

processual, tais como:modificação do prazo de supervisão de dois anos; nomeação 

de gestor judicial; quórum mínimo para credores recorerrem da decisão de concessão 

da recuperação judicial; prazo para alienação de ativos em caso de falência; 

extraconcursalidade prioritária para financiador no período da recuperação judicial em 

caso de convolação em falência; não convolação imediata no caso de 

descumprimento do plano de recuperação judicial; modificação das hipóteses de 

decretação da falência no curso da recuperação judicial; alteração do procedimento 

da divergência, habilitação e impugnação de crédito; e modificação do período de 

suspensão das ações e execuções que tramitam em face do devedor. 
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ANEXO A 

 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000705888

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2141242-20.2017.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO 
SANTANDER BRASIL S/A, são agravados GRANPORT MULTIMODAL LTDA (EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e GRANPORT TRANSPORTE E CABOTAGEM 
LTDA(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR CIAMPOLINI 
(Presidente sem voto), HAMID BDINE E CARLOS DIAS MOTTA.

São Paulo, 19 de setembro de 2017.

Fortes Barbosa
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2141242-20.2017.8.26.0000 -Voto nº 2

Agravo de Instrumento nº 2141242-20.2017.8.26.0000 

Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Agravados: GRANPORT MULTIMODAL LTDA e outros

Voto 13146

           Ementa
Recuperação judicial  Plano aprovado em assembleia de credores  
Possibilidade de modificação futura do plano diante da aprovação da 
Assembleia de credores  Ausência de irregularidade - Ausência de 
liquidez  Cláusula ilíquida  Falta de especificação e quantificação 
de previsão do pagamento de valores referentes a correção monetária 
e juros sobre o saldo devedor - Homologação revogada  Concessão 
de prazo para a reelaboração do plano e convocação de nova 
assembleia de credores - Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado 

contra decisão emitida pelo r. Juízo de Direito da 

2ª Vara Cível da Comarca de Santos, que, em sede de 

recuperação judicial, homologou plano de recuperação 

judicial (fls.30/33).  

O agravante afirma ser nula a cláusula que 

prevê carência de 24 (vinte e quatro) meses para 

início do pagamento do principal (valores inscritos 

na lista de credores), contados da publicação da 

decisão homologatória do plano, por ser ilegal a 

cláusula que estabelece o pagamento dos credores 

quirografários após o decurso do prazo bienal da 

supervisão judicial. Aduz que a previsão de início 

do pagamento do principal somente após o decurso do 

prazo bienal de supervisão judicial, do artigo 61, 

"caput" da Lei 11.101/2005, impede o acompanhamento 
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do cumprimento do plano e a convolação da 

recuperação em falência. Menciona que o prazo de 

carência deve ser inferior ao lapso bienal de 

supervisão judicial estabelecido na Lei 11.101/2005. 

Aduz que caso não se entenda assim, o prazo de dois 

anos de supervisão judicial do cumprimento das 

obrigações contraídas com o Plano de Recuperação 

deve ser contado a partir do final da carência 

estabelecida, para permitir que se faça o 

acompanhamento judicial do plano nos primeiros dois 

anos de cumprimento, afastando a possibilidade de 

uso da carência como forma de excluir a fiscalização 

judicial do cumprimento das obrigações do devedor. 

Alega que as próprias recuperandas registraram sua 

concordância, na ata da Assembleia de Credores que 

aprovou o plano, com relação ao prazo de supervisão 

judicial ser contado a partir do final da carência 

estabelecida. Enfatiza ser nula a cláusula que prevê 

a possibilidade de modificação do plano em qualquer 

tempo após a homologação judicial por iniciativa das 

recuperandas, que submete todos os credores, 

inclusive os credores ausentes e os presentes que se 

oponham à alteração, isso porque a modificação do 

plano originalmente aprovado, com alteração da 

cláusula de pagamentos aos credores, traduz novo 

plano, o que é vedado pelo inciso II, do artigo 48 

da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual não é cabível 

novo requerimento de recuperação judicial dentro do 

período de cinco anos após a concessão. Menciona que 

se não é possível deferir nova recuperação judicial, 

enquanto não ultrapassado o período de cinco anos 

após a concessão, não se pode permitir 
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incidentalmente sucessivas alterações ao plano 

aprovado e homologado judicialmente que equivalem a 

novos planos, sob pena de afronta ao disposto no 

inciso II, do art. 48 da Lei n. 11.101/2005. Requer 

a reforma da decisão (fls.01/12). 

As recuperandas apresentaram contraminuta e 

propõem a manutenção da decisão recorrida, bem como 

a condenação da requerida as penas de litigâncias de 

má fé, sob o fundamento de que menciona textos 

distintos daqueles constantes nas cláusulas do plano 

judicial aprovado (fls.206/217). 

As agravadas não se opuseram ao julgamento 

virtual (fls.206/217). 

É o relatório. 

Aprovado plano de recuperação, com as 

modificações propostas no aditivo de GRANPORT 

MULTIMODAL LTDA e GRANPORT TRANSPORTE E CABOTAGEM 

LTDA, em 18 de maio de 2007 (fls.3368/3384) ocorreu 

sua homologação judicial, com a aprovação em todas 

as classes dos credores presentes no ato, cuja 

revogação é, por via do presente recurso, postulada, 

afirmada a falta de observância dos ditames legais.

Os credores, reunidos em assembleia, ao 

deliberarem acerca do plano de recuperação proposto 

pelo devedor, emitem, no exercício de sua autonomia 

privada, declarações de vontade coletivas, as quais, 

na hipótese de aprovação, compõem um negócio 

jurídico nominativo e plurilateral, o qual, 

respeitados os quóruns legais, vincula minoria 
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dissidente e não está imute à posterior verificação 

judicial.

Ressalte-se que as regras negociais insertas 

no plano aprovado precisam, sob pena de invalidade, 

respeitar os princípios cogentes de direito privado 

e a violação destes princípios impõem a anulação da 

cláusula respectiva e a negativa de homologação 

judicial (TJSP, 1ª Câm. Res. D. Empres., rel. Des. 

Francisco Loureiro, j. 28.3.2013; STJ, REsp 

1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012).

Na espécie, a agravante propôs a 

subsistência de dois vícios quanto ao conteúdo do 

plano de recuperação aprovado na assembleia geral de 

credores, consistente: (I) na Cláusula 3.8.3 que 

prevê a possibilidade de modificação do plano a 

qualquer tempo após a homologação judicial por 

iniciativa das Recuperandas, que submeta todos os 

credores e (II) na Cláusula 3.7.2 que prevê carência 

de 24 (vinte e quatro) meses para início do 

pagamento do principal (valores inscritos na lista 

de credores).

Passa-se para análise dos vícios invocados. 

A Cláusula referida é a 3.8.3 (fls.166) 

determina que: 

“Encerramento da Recuperação Judicial - 
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Conforme previsto nos artigos 45 e 58 da 

LRF, o presente instrumento, PRJ, poderá ser 

alterado, exclusivamente por parte e decisão 

das Recuperandas, independentemente do seu 

descumprimento, em AGC convocada para essa 

finalidade, deduzido os pagamentos 

porventura já realizados.”

Não há qualquer nulidade em tal previsão, 

pois apenas se permite que o plano de recuperação 

judicial seja alterado posteriormente, desde que 

seja aprovada esta alteração pela soberana 

Assembleia Geral de Credores. A mencionada cláusula, 

em nenhum momento, permite a alteração unilateral do 

plano de recuperação judicial por vontade exclusiva 

das recuperandas e nem a supressão de direitos de 

eventuais credores ausentes. 

Além disso, não há qualquer violação ao 

disposto no artigo 48, inciso II da Lei 11.101/2008, 

pois a modificação do plano de recuperação judicial, 

mediante a aprovação da Assembleia de Credores não 

resulta na concessão de uma nova recuperação, mas, 

tão somente, a adequação as novas circunstâncias 

econômicas das recuperandas, para viabilizar seu 

soerguimento efetivo. 

Assim, não há qualquer nulidade em relação a 

essa cláusula. 

A Cláusula 3.7.2 do plano de recuperação 
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judicial prevê expressamente que: 

“Pagamento dos credores quirografários -  

Carência do valor principal: 24 (vinte e 

quatro) meses para início dos pagamentos dos 

valores constantes na relação de credores 

apresentada pelo Administrador Judicial, 

além de eventuais valores posteriormente 

habilitados ou modificados pelo Juízo da 

Recuperação Judicial, contados a partir da 

data da data da  realização da Assembleia 

Geral de Credores que aprovar este plano;

Carência da correção monetária e juros: de 

18 (dezoito) meses para início dos 

pagamentos dos valores referente à correção 

monetária e juros aplicados sobre o valor 

principal, contados a partir da data da 

realização da assembleia geral de credores 

que aprovar este plano. 

Deságio: 0% (não haverá deságio)

Juros e correção monetária: os valores serão 

calculados com correção monetária e juros de 

TR + 3% (três por cento) ao ano, incidindo a 

partir da data do ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial, usando como base do 

valor principal aqueles lançados na relação 

de credores apresentada pelo Administrador 

Judicial, além de eventuais valores 
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posteriormente habilitados ou modificados 

pelo Juízo da Recuperação Judicial;

Pagamento: Após 18 (dezoito) meses de 

carência, serão pagos mensalmente, durante 

os próximos 6 (seis meses), somente os 

valores referentes à correção monetária e 

juros sobre o saldo devedor. Após a carência 

de 24 9vinte e quatro) meses para início do 

pagamento do valor principal, quanto da 

correção monetária e juros, em 120 (cento e 

vinte) parcelas mensais e sucessivas” 

(fls.162).

As regras inseridas num plano de recuperação 

judicial ostentam, repita-se natureza negocial e o 

marco temporal inicial para a contagem do prazo para 

vencimento das parcelas fixas no plano foi ajustado 

no texto das cláusulas como sendo a data da 

aprovação da assembleia e quanto a isso não pode 

haver nenhuma dúvida; esta data, de aprovação na 

assembleia, é o marco inicial de contagem. A data da 

decisão homologatória, diante do expresso texto da 

cláusula, apesar da argumentação do agravante, não 

prevalece.

O período de supervisão, no entanto, é 

legal e não há como dispor de maneira diferenciada 

sobre sua contagem. Não se admite aqui um negócio 

jurídico processual (artigo 191 do CPC de 2015), no 

âmbito dos procedimentos concursais, uma vez que não 

há disponibilidade das partes acerca de seu rito 

processual. Em razão disso, apesar de não ter sido 
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impugnada de maneira explicita pelo agravante, a 

Cláusula 3.8.6 que determina que processo de 

Recuperação Judicial será encerrado, a requerimento 

das Recuperandas, após o cumprimento de todas as 

obrigações que se vencerem em até 24 (vinte e 

quatro) meses após o período de carência do valor 

principal, altera indevidamente o prazo de 

supervisão legal e não pode subsistir como válida. 

Nos procedimento concursais, realiza-se 

uma execução coletiva, em que o Estado  juiz assume 

uma posição de direção, acertando ou equalizando a 

citação das múltiplas partes envolvidas, assumindo 

jurisdição exclusiva e fazendo cumprir as regras 

procedimentais ditadas pela lei. Estas regras são 

intangíveis e, por princípio, não pode ser 

derrogadas pela vontade majoritária dos envolvidos 

num concurso, não se concebendo, aqui, sua 

substituição por outras, persistindo a nulidades das 

cláusulas que estabelecem regras procedimentais 

diferentes daquelas previstas na legislação especial 

(Lei 11.101/2005). 

Com relação à última parte da Cláusula  

3.7.2 do plano de recuperação judicial, além disso, 

é preciso enfatizar que a previsão do pagamento de 

valores referentes a correção monetária e juros 

sobre o saldo devedor não ficou precisamente  

quantificada. O texto da cláusula faz uma referência 

genérica ao pagamento das verbas, sem indicar se, 

nos seis meses anteriores ao início do pagamento do 

principal dos créditos quirografários, será, ou não, 

parcelado todo o saldo acumulado desde do 
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ajuizamento do pedido de recuperação judicial ou 

apenas o valor referenciado a cada mês.  Há uma 

incerteza, que conduz a falta de iliquidez perfeita, 

não se sabendo exatamente quanto cada credor 

receberá em cada parcela, o que não pode ser 

admitido. 

A Cláusula precisaria especificar 

exatamente qual o valor das parcelas. 

Ressalta-se, ainda, que durante o período 

de supervisão, está, sim, prevista a realização de 

pagamentos e estes serão iniciados 18 (dezoito) 

meses depois da aprovação do plano de recuperação em 

assembleia, mas com referência a juros e correção 

monetária para os créditos quirografários, e ainda 

durante o período de supervisão, sempre contados os 

prazos da data da aprovação em assembleia, será 

iniciado o pagamento do principal. 

Sem quantificar quais montantes serão 

pagos durante o período de supervisão com a devida 

exatidão, não será possível fiscalizar e avaliar o 

cumprimento dos deveres assumidos pela recuperanda, 

o que macula o pano em relevo. 

Não há liquidez, sendo, de acordo com o 

plano analisado, uma atribuição das devedoras, 

afirmar quanto devem pagar em cada um dos 

vencimentos, o que não faz sentido num procedimento 

concursal, criando uma insustentável insegurança e 

potencializando uma conduta abusiva.

Identifica-se, aqui, enfim, violação da 
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ordem legal, o que inviabiliza a homologação do 

plano analisado e conduz à necessidade de revogação 

da decisão recorrida, cabendo, às agravadas 

(recuperandas), seja apresentado outro plano de 

recuperação, no prazo de sessenta dias, com a 

supressão e superação da invalidade já referenciada, 

convocando-se, em caráter de urgência, nova 

assembleia geral de credores.

Anota-se, finalmente, não estar 

caracterizada a litigância de má fé, visto não ser 

vislumbrada qualquer espécie de conduta processual 

anômala, não havendo enquadramento no artigo 80 do 

CPC de 2015. O fato do agravante ter se referido ao 

termo incorreto do início da contagem do prazo de 

carência não implica, por si só, em má fé, pois tal 

equívoco poderia ser verificado pela simples leitura 

da cláusula. Além disso, a alteração da contagem do 

período de supervisão não é cabível, conforme já 

referido. 

Dá-se, por isso, provimento parcial ao 

recurso, nos termos acima referido.

Fortes Barbosa

Relator


