
SUMÁRIO 

Introdução ............... ................................................................. ....... 29 


PARTE I 

TíTULOS DE CRÉDITO, AÇÕES CAMBIAIS EAÇÃO MONITÓRIA 


Capítulo I 


TEORIA GERAL DO DIREITO CAMBIÁRIO............... 35 


1. 	 Conceito de Direito Cambiário.. ................. ......................... 35 


2. 	 Notícia histórica dos títulos de crédito.................... ......... .. 36 


3. 	 Conceito de título de crédito... ............. ................................ 36 


4. 	 Princípios norteadores do Direi to Cambiário.. ... ............... 36 


4.1. 	 Cartularidade ou documentalidade .... ........... .. ......... 37 


4.2. Literalidade .. ...... .. ............................. ....... ... ............. .... . 38 


4.3. 	 Autonomia .................................................................... 39 


4.4. 	 Formalismo ..... ..... ...... ....... .. ....... ...... ............................. 41 


4.5. 	 Legalidade ou tipicidade. .... ............ .... ... ........... .......... 42 


5. 	 Atributos ou benefícios dos títulos de crédito: negociabi
lidade e executividade ......... ............... ... ... ..... ... ........ .. .... .. .... 43 


6. 	 Características da obrigação cambiária: quesível e pro 

solvendo.. .. .... ........... .. ....... ... .. .. . . . . . .. .... .. ....... ... ..... ............ .. ...... . 44 


7. 	 Classificações dos títulos de crédito........... .. ................. .. .... 44 


8. 	 Subsistência do Direito Cambiário na "Era da lnformá
tica" ....................................... ............... ..... .. .... ... ................. ..... 47 


Capítulo 11 


LETRA DE CÂMBIO .......... ..... ....................................... ..... 49 


1. 	 Legislação de regência ... .. ... .......... .............. .. ........ ...... ...... .. .. 49 


 

 



2, Conceito, natureza jurídica e sujeitos da relação jurídico
-cambial """"""."" """" ,,",",,'" '' """.",,,, 51 


3, Requisitos ou elementos da letra de câmbio. " 53 


4, Título incompleto: Enunciado 387 da Súmula do S1 F 58 


5. 	 Aceite "''''''''''''''' '' ''''' '' '' ' '' ''' 59 


5.1. 	 Conceito ......................... " ..... , .. " " ............ .... " ... "" ...... , 59 


5.2. Ato unilateral de vontade ........ " ....... " ....... , .. "".... " .. . 59 


5.3, Aceite por intervenção............ ", ..................... """ .. "". 59 


5.4. 	 Lançamento do aceite .......... " .. .. " ...... " ........... " .. " ... .. .. 60 


5.5. 	 Subsistência da letra não aceita .. " .... . " ...... " ... " ... .. ,... 61 


5.6. Letras de câmbio sujeitas a aceite e respectivos prazos , 61 


5,7. Pedido de nova apresen tação da letra" .. 63 


5.8, Apreensão de título sonegado pelo sacado" ... 64 


5,9, Recusa do aceite: vencimento a ntecipado ou extra

ordinário .... " .. ,'." "",,, ......... , .. ,,, , 	 65 


5.10. Aceite parcial ou qualificado ....... "." .. ..... " .......... , ... .. 66 


5.11. 	Cláusula impeditiva de a presentação ou cláusula 

não aceitável .... " ... .. " ..... .. ......... ....... " .. . 66 


6. 	 Endosso ........ " ... .. .. " .. . " .... ,,,, ..... ,, .... , ........ '. ,.. ,., .. ,,, ... ,,.,, ... ,,, .. . 67 


6,]' Origem e significado do vocáb ul o "endosso" ""." .. 67 


6,2. Conceito de endosso .. "."".""""" ."", '"''''''''''''''''''''' ' 67 


6.3. 	 Endosso: forma de transferência dos títulos de crédito, 67 


6.4. Endosso e cessão de crédito" .... .. " """""""""""'" 68 


6.5, Endosso e letra de câmbio .. """" .. .. " ... "." .... ,, 69 


6.6. Sujeitos do endosso .. "" .. , 69 


6,7. Lançamento do endosso .. ................. " ...... " .. " ........ " .. 70 


6.8. Modalidades de endosso "....... " ..... "" .... " ...... .......... . 70 


6,9. Endosso incondicionado .... " .. ".",," .... " ....... """ ... . " 70 


6,10. Endosso parcial: nulidade ... " .. """ ... " .. .. ". """"" .... " 7] 


6,11. Efeitos do endosso.......... " ........ "" ... " .. """ ... , 71 


6,12. Endossos impróprios .. " ... " " ...... " ..... " .... " .. " ..... 71 


6.]2.1. 	 Endosso-mandato ou endosso-procuração . 72 


6.12.2. 	 Endosso-caução, endosso-penhor ou endos
so-pignora tício, "...... " .... .. "., .. ."" ..... " ... .. ,.. .. ... , 73 


10 

6,12.3. 	Endosso-póstumo OLl endc 

6.12.4. Endosso sem garantia ...... .. 

6,]2.5, Endosso proibido ............ .. . 

7. 	 Aval .. . " .... .. ......... , ...... , ... , .......... , .. " .. " ... " .... . 


7.1. 	 Conceito .. ,"" .... "" ...... """".""" ...... ,, 

7.2. 	 Sujeitos do avaL." ....................... ". 


7.3. 	 Avalista ......... " ................ .... " ....... "". 


7.4. 	 Lançamento do avaL............... .... .. 


7.5. Modalidades de aval... ........... ....... .. 

7.6, Responsab ilidade do avalista .. " .. .. 

7,7. Direito de regresso do avalista ..... . 

7.8. Avais em branco simultâneos .. " .. .. 

7,9. Autonomia da responsabilidade d 

7,10. Aval e fiança: semelhanças e diferE 

7.11. Aval limitado ou parciaL." ...... .... .. 


7.12. 	Aval antecipado ............ .. ......... " ..... .. 


7.13. Aval póstumo .... ... .. .......................... . 

7,14, Falecimento do avalista e subsistêr 

8. 	 Classes de devedores e cadeia das obrig 

8.1. 	 Classificação dos devedores ......... .. 


8.2. 	 Diferença entre as classes de devec 

8.3. Cadeia das obrigações cambiais ..... 

9, Vencimento ........... " .. ' ...... " ....... , ..... .. " ..... .. 

9.1. Conceito ............. , .... . " ............. "".... .. 

9,2. Espécies de vencimento... " ............ . 

9.3, Modalidades de vencimen to ." " .... . 

9.4. 	 Contagem dos prazos cambiá rios .. 

9.5. 	 Correção monetária e juros de mor 

10. 	 Pagamento ." .. " " """'" ""'''''''''''' 

10,1. Conceito""."." .. " 

10.2, Possibilidade da exigência do títulc 
pagamento",,, .. .. ,... ,, .... ,,.,, .. ,,,, .... ,, ... ,. 

11 

 

 



jurídica e sujeitos da relação jurídico-

da letra de câmbio..................... . 

Enunciado 387 da Súmula do STF ... . 

sujeitas a acei te e respectivos prazos. 

nova apresentação da letra ......... . 

de título sonegado pelo sacado .. 

aceite: venc imento an tecipado ou extra-

itiva de apresentação ou cláusula 

cado do vocábulo "endosso" ....... . . 

de transferência dos títulos de crédito. 

r1()",,()-rr) ~nda to ou end osso-procuração. 

51 


53 


58 


59 


59 


59 


59 


60 


61 


61 


63 


64 


65 

66 


66 


67 


67 


67 


67 


68 


69 


69 

70 

70 


70 

71 


71 


71 


72 


1d.IJss,o-(:aução, endosso-penhor ou endos
tício ..... ........... ................................ . 73 pagamento.. 

lO 

6.12.3. Endosso-póstumo ou end osso tard io 74 


6.12.4. Endosso sem garantia .. 	 74 


612.5. Endosso proibido ...... . 	 74 


7. Ava l .. ... ... ........ ...... ............. ................. .. .. .. ..... ... ....... ......... ...... . 75 


7.1. Cone it ll . .. 	 75 


7.2. Suj itos do d ·a l ...... .. .. ...... ............... . 	 75 


7.3. Avalis ta ................... .......... .. .......... .. 	 75 


7.4. Lançamento do aval ................. . 	 76 


7.5. Modalid ades de aval 	 77 


7.6. Responsabil idade do ,walista 	 77 


7.7. Direito de regresso do avalista 	 77 


7.8. Avais em brdnco simultâneos .. 	 78 


7.9. Autonomi a d., responsabil idade do avalis ta .. 79 


7.10. Ava l e fi , I .1: ~e l1l e lll dnç<ls e di.ferenças 	 80 


7.11. Ava lli lllitJdo ou parcial ................... .. 	 82 


7.12. Aval antecipad o ... .... .. .. .. .. .. .. .. .............. .... ... ..... ....... .. 82 


7.13. Aval póstumo... .. ... .. .................................... .. .. . 83 


7.14. Fakcim nlG d o avali sta e subsistência do aval 83 


8. Classes de devedort's e cadeia das obrigações cambiais .. 84 


8.1. Classifica ção dos devedores ................................. . 84 


8.2. Diferença entre dS classes de devedores ............ .. 84 


8.3. Cadeia d éls obrigações cambiais .............. . 	 85 


9. Vencimento. 	 86 


9.1. Conceito. 	 86 


9.2. Espécies de vencime nto ............................ ..... .... .... .. .. 86 


9.3. Modalidades de \'C:'ncil11ento 	 87 


9.4. Contagem dos prazos cambiários ................ ............ . 88 


9.5. Correçã o l11 0ne tá riél e juros de mora ....... ............ .. .. 89 


10. Pagamen to . 	 .. .......... .... .. .... .. .............. .. 90 


10.1. Conceito ................................................... . 90 


10.2. 	Possibilid ade da ex igência do título no momento do 

. ............................. .......................... .. 90 


11 


 

 



10.3. Pagamento parcial ................ ....... ..... ........ .. .......... .. ..... . 91 


10.4. Iniciativa do pagamento...... .. .. ... .... ................... ........ .. 91 


10.5. Direito de regresso ........ .. .................... .... ...... .. ... ........ .. 91 


10.6. Local do pagamento................................ .... ................ . 92 


10.7. Apresentação 	para pagamento de letra de câmbio 

no Brasil e no ex terior .............. .. .................. .... .. .. ...... .. 92 


11. Protesto cambial ............. ... .. .. .. .. ..................... .. ..................... . 93 


11.1 . Conceito ...... ..... ............... .............. ...... .. .. ...................... . 93 


11.2. Natureza do protesto cambial .... .. .. .......................... .. 93 


11.3. Interrupção da prescrição ...................... .... .. .. ..... .. .. .. . 94 


11 .4. Protesto obrigatório e protesto facultativo ...... ..... .. .. 94 


11 .5. Protesto por falta de aceite .......... .... .... ..... ............ ..... .. 96 


11.6. Protesto por falta de pagamento .................... .. ...... .. .. 98 


11.7. Prazo para a extração do protesto pelo tabelião .... .. 99 


11 .8. Dúvida ............ ...... .............. .. .... ..... ........... .. .............. .. . 100 


11.9. Desistência do protesto ........ .. .. . .................... ...... .. .. .. . 101 


11.10. Pagamento antes da lavratura do protesto ........ .. .. 101 


11.11. Sustaçi:o do protesto ..................... .. ................ .... .. .. 101 


11.12. Cancelamento do protesto .. .. ............................. .. .. .. . 102 


11.13. Cláusula "sem protesto" .......................... .. ............. .. 102 


12. 	 Ação cambial ou execução cambia!... ...................... .. ........ .. 103 


13. 	 Ação de enriquecimento sem causa ou ação de locuple
tamento indev ido ..................... ... ...... .. ...... ................... ... ... .. . 105 


14. 	 Ação de cobrança ou ação causal .............. .. ........ .. ............. . 109 


Capítulo III 


NOTA PROMISSÓRIA ........................ ............................. .. 113 


1. 	 Conceito ........................... .. ... .... .............. ..... ....... ... .. .. .. ... ..... .. . 113 


2. 	 Natureza jurídica .. .. .. .. ................ .. ......... .. .. ...... ................. .. .. . 113 


3. 	 Legislação de regência .............. .. .... .. .. .. .............. .. .. .. .......... .. 113 


4. 	 Sujeitos da relação cambial originária da nota promissória 114 


5. 	 Requisitos ou elementos da nota promissória .................. . 115 


6. 	 Enunciado 258 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 123 


12 


7. Aceite ..... .... .. ... ........... .. .. .. ... ... .......... .. ....... . .. 


8. 	 Aval ................. .. ..... ........... .. .. .. ... .. ............ .. .. 


9. 	 Protesto cambiaL.................... .. ...... .... .. .. .. 


10. 	 Ação cambial ou execução cambiaL.... .. 

11 . Ação de enriquecimento sem causa ou d 
to indevido ............ .... ....... ............... .... .... ... . 

12. 	 Ação de cobrança ou ação causal .. .... .. .. .. 

Capítulo IV 


CHEQUE............. ....................................... . 


1. 	 Conceito ...... .. ........................... ... ......... ... .. .. 


2. 	 Natureza jurídica e classificação .......... .. .. 


3. 	 Ordem de pagamento à vista e cheque F 

4. 	 Legislação de regência do chegue .. ........ . 


5. 	 Sujeitos da relação cambial... ........ ........... . 


6. 	 Requisitos do cheque.... ............................ . 


7. 	 Cheque nominativo e cheque ao portado 

8. 	 Cheque e pagamento de salário ............ .. . 


9. 	 Cheque sem provisão de fundos e desco 
empregado ...... ............ ................... .... ....... .. 

10. 	 Cheque e aceite ...... .. ..... .. .......... ... .. ...... ...... . 


11. 	 Cheque e endosso ........ ...... .... .. ... .. ........ ... . 


12. 	 Cheque e aval .............. .. .. .. .. .. ... ........ .. .. .. .. . 


13. 	 Cheque visado .. .. .. .......... .. . .. ... .. ........... .. . 


14. 	 Cheque marcado .. ................. ... .. ... ... ... .. .. .. 


15. 	 Cheque cruzado .... ........ .......................... .. 


16. 	 Cheque para ser creditado em conta .. .. .. 

17. 	 Cheque administrativo ................ .... ...... .. 


18. 	 Cheque de viagem .. ........ .. .... .. ... ............. .. 


19. 	 Cheque especiaL.... ...................... .. ........ .. 


20. 	 Revogação ou contraordem .. .... .. .. ........ .. . 


21. 	 Oposição ou sustação .. .. .... .. .. ...... ............ . 


22. 	 Cancelamento ...... .. .. ........... ................ .. .. .. . 


 

 



91 


91 


91 


to ... ... ..................... .. ................... .... . 92 


para pagamento de letra de câmbio 

no exterior ............................ ........... .......... . 	 92 


93 


93 


93 


94 

.hrla"~nrio e protesto facultativo ........ .... .. . 94 


falta de aceite ................ ....... ... ............... . 96 


falta de pagamento ............ ........ ........... . 98 


a extração do protesto pelo tabelião .. ... . 99 


100 


101 


antes da lavratura do protesto ........ ... . 101 


do protesto ....... ....... ... ... ... ..... .. .... .......... ... .. . 101 

to do protesto ...... ......... ........... ... ......... . . 102 


102 


103 


sem causa ou ação de locuple
105 


ou ação ca usal ........... ....... .. .. .......... ....... . 109 


113 


113 


113 


113 


cambial originária da nota promissória 114 


II"nn"n,~"" da nota promissória ...... ....... ..... . 115 


Súmula do Superior Tribunal de Justiça 123 


12 


7. 	 Aceite ........................................................... ........................... . 
 124 

8. 	 Aval ...... ....................................... ....... ....... ................ ......... ..... . 
 125 


9. 	 Protesto cambia l ................ ......... ........... ............................... . . 
 127 


10. 	 Ação ca mbial ou execução ca mbiaL........................... . 
 128 


11. 	 Ação de enriquecimen to sem causa ou de locupletamen
to indevido ............................................................ ................. . 129 


12. 	 Ação de cobrança ou ação causal .................... ................... . 
 131 


Capítulo IV 


CHEQUE...................... ............... .... ................. ...................... . 
 135 


l. 	 Concei to ................................................ .......... ........... ............ . 
 135 


2. 	 Natureza jurídica e classificação ... ... .... ............................. .. . 135 


3. 	 Ordem de pagamento à vista e cheque pós-datado ........ . 135 


4. 	 Legislação de regência do cheque ..................................... . 138 


5. 	 Sujeitos da relação cambia!... .. ........................... .... .. .... ........ . 138 


6. 	 Requisitos do chegue .. ...... ... .... ................. ......... .................. . 139 


7. 	 Cheque nominativo e cheq ue ao portador ............. ........ ... . 143 


8. 	 Cheque e pagamento de salário .......................................... . 144 


9. 	 Chegue sem provisão de fundos e desconto no sa lário do 

empregado .............. .............. ... ....... ............................. .......... . 145 


10. 	 Cheque e aceite ........ .. ............................ .... ........................ ... . 145 


11 . 	 Chegue e endosso ..... ........................ .... ... ....... ................. ..... . 145 


12. 	 Chegue e ava I .............................. ......................... ................. . 147 


13. 	 Cheque visado ................. ................................... ................... . 148 


14. 	 Cheque marcado ............... ...... ..................... ... ...................... . 151 


15. 	 Cheque cruzado ................ ..... ....... ............... ....... ............. .... . 151 


16. 	 Chegue para ser creditad o em conta ....... ... ........................ . 153 


17. 	 Chegue admi.nistrativo ........................... ........................... .. . 153 


18. 	 Chegue de viagem ..... .................... ........ ..................... ..... ..... . 154 


19. 	 Chegue especiaL ....................... .... .... .... ............................... . 155 


20. 	 Revogaçã o ou contraordem....... ..... ... .............. .... ......... ... .... . 155 


21. 	 Oposição ou sustação ................................... ...... .................. . 157 


22. 	 Cancelamento ........... .... .................. ...... ...... ........ ................... . 158 


13 


 

 



. 

. 

23. 	 Ações fundadas em cheque .. ....... ..... .......... ..... .. .. ............... . 159 


23.1. Ação cambial: execução .. ..... .... .... ...... ..... ....... ..... ...... .. . 159 


23.2. Ação de enriquecimento sem causa ou de locuple
tamento indevid o ... ..... .. ......... ... ......... ... ..... ..... .... .... ... . 162 


23.3. Ação de cobrança de conhecimento ou ação causal 165 


23.4. Ação de indenização por devolução indevida de 

cheque ....... ... .... ........ ...... .. .... ......... .... ..... .... ..... ...... .... .... . 167 


23.5. Ação d e indenização por apresentação de cheque 

"pré-datado" ......... .. .... .... ...... ... ....... ...... .. 168 


23.6. Ação de indenização por cheques falso, falsificado 

e adulterad o ......... .. ...... ... ... .. 168 


24. 	 Cheque e Direito Penal ......... ... .. .... ... .. .. ......... .. ..... .. . 169 


Capítulo V 


DUPLICATA .. ..... ....... .. ... .......... ..... ..... ...... .... ................. .... .. .. 173 


1. 	 Duplica ta mercan til ........................... ...... ................. .... ..... .. .. 173 


1.1. 	 Concei to ... ....... ..... .. ........ .. 173 


1.2. 	 Duplica ta mercantil e classificações dos títulos de 

crédito . .................. ... ............. ............. .. .... ..... ... . 173 


1.3. 	 Prazo da compra e venda mercantil ............. .. ... . /74 


1.4. 	 Sujeitos da duplicata merca ntil ... ... 174 


1.5. 	 Legislação de regência d a duplicata mercantil .. ..... . 174 


1.6. 	 Duplicata mercan til e fatura .. .... .... ..... .................. .... . 175 


1.7. 	 Duplica ta vers us letra de câ mbio .................. . 176 


1.8. 	 Requisitos formais da duplicata mercantil ..... .. ..... .. . 176 


1.9. 	 Li vro de Regis tro de Duplicatas............................... . 178 


1.10. Triplicata. ... .... ....... ... ............... .. ............... .. ...... . ]79 


1.11. 	Aceite ........................................................................... . 179 


1.12. Aval ................... ............. .... ....... .... .... .. .... ...... .. ...... ... ..... . 180 


1.13. Pagamento .. .. .... .. ........................... .. ....... .... ................ .. 181 


1.14. Endosso ............. .. .. .. ................... ... .. ....... ........... ... ...... . .. 181 


1.1 5. 	 Protesto ................................................................... .. .. .. 182 


1.16. Ações fundad as em duplica ta e de triplica ta .. .. 183 


1.16.1. Ação cambial ou execução cambial ...... .. 183 


14 


1.16.2. Ação de enriqueci mente 
locupleta mento indevido 

1.16.3. Ação de cobrança ou ação 

2. 	 Duplica ta de prestação de serviços ..... 

3. 	 Fatura ou conta de prestação de servi< 

4. 	 Duplicata rural ...... ....... .......... .. ... .... .. ... .. 


5. 	 Duplica ta simulada .......... ..... .. .......... .. .. 


Capítulo VI 


AÇÕES CAMBIAIS.............................. 


1. 	 Conceito de ação cambial ... ... ..... ...... .. .. 


2. 	 Objeto da ação cambial ... ........ .. .......... . 


3. 	 Polo passivo na ação cambia!.. ........... .. 


4. 	 Juízo competente para a ação cambial 

5. 	 Procedimento da ação cambial .. ........ .. 


6. 	 Ação cambial de letra de câ mbio ........ 


7. 	 Ação cambial de nota promissória ..... 

8. 	 Ação cambial de cheque ..................... .. 


9. 	 Ação cambial de d u plica ta e de triplic 

Capítulo VII 


AÇÃO MONITÓRIA ...................... ..... 


1. 	 Preceitos de regência e enunciados su 

2. 	 Conceito e natureza jurídica ............. .. . 


3. 	 Facultatividade do procedimento mo 

4. 	 Hipóteses de admissibilidade do proce 

5. 	 Legitimidade ativa e passiva ............. .. 


6. 	 Prazo ... ..... .... ...... ................. ..... ....... ... .. .. . 


7. 	 Petição iniciaL.................................. .. 


8. 	 Admissibilid ade da petição inicial e 
dado inicia I ..... .... ...... .......... .. ..... .... ..... .. 

9. 	 Citação do réu ................................. .. 


10. 	 Cumprimento do mandado inicial p! 

1) 

 

 



duplicata merca nti l.. . ...................... . 

de regência da duplicata mercantil ....... . 

mercantil e fatura ............ . ........................ . 

versus letra de câmbio. 

formais da duplicata mercantil ............. . 

de Duplicatas .. ................. ...... .. .. .. 

as em duplicata e de triplicata .... ...... . 

cambial ou execução cambial ............ .. 

14 

174 

174 

175 

176 

176 

178 

179 

179 

180 

181 

181 

182 

183 

183 

Capítulo VII 

AÇÃO MONITÓRIA ......................................................... .. 

Preceitos de regência e enunciados s umulares .. .............. .. 

Conceito e natureza jurídica ...... .......... .. .............. .. ........ ...... . 

Facultatividade do procedimento monitório ............ .. 

Hipóteses de admissibilidade do procedimento monitório 

Legitimidade ativa e passiva ................ ........ ...................... .. 

Prazo ....................................................... ..... .................. ......... . 

Petição iniciaL ..................................................... ..... ............ . 

Admissibilidade da petição inic ial e expedição do man
dado inicial .............................................. .............................. . 

9. Citação do réu .......................................... ............ ........ .. ...... .. 

10. Cumprimento do mandado inicial pelo réu ........ ............ .. 

1'1 

203 

203 

203 

204 

205 

209 

210 

211 

212 

215 

215 

159 


159 


uecimento sem causa ou de locuple
ido ................ ............ ...................... ..... . . 162 


~"I-.r:>"r~ de conhecimento o u ação causal 165 


enização por d evolução indevida de 

167 


o por apresen tação de cheque 

168 


por chegues falso, falsificado 

168 


169 


173 


173 


173 


mercantil e classificações dos títulos de 

173 


Irr. ,cnnro> e venda mercanti l ......................... . 174 


1.16.2. Ação de enriquecimento sem causa ou de 
locupletamento indevido .............................. . 185 


1.16.3. Ação de cobrança ou ação causa!.. .............. .. 
 186 


2. Duplicata de prestação de serviços ................................... .. 
 187 


3. Fatura ou conta de prestação de serviços ......................... .. 
 188 


4. Duplicata rural ........................ ................... .... .................... .. .. 
 189 


5. Duplicata simulada ............................. .. ........... .................... . 
 189 


Capítulo VI 


AÇÕES CAMBIAIS ............................................................. . 191 


1. Conceito de ação cambial ......................................... ... ...... .. . 191 


2. Objeto da ação cambial.............. .. .. .... ............ .......... .. ... ........ 193 


3. Polo passivo na ação cambia!................................ .. ............. 193 


4. Juízo competente para a ação ca mbial ............................. .. 194 


5. Procedimento da ação cambial ............................ .... .......... .. 194 


6. Ação cambial de letra de câmbio ........................................ . 195 


7. Ação cambial de nota promissória ..................................... . 196 


8. Ação cambial de cheque .............. .................. ...................... . 198 


9. Ação cambial de duplicata e de triplicata ........................ .. 201 


 

 



· 

11. 	 Inércia do réu: descumprimento do mandado monitório 

e ausência de embargos .................. ........ ...................... ...... .. 216 


12. 	 Contraposição mediante embargos .................... ...... .... .... .. . 219 


13. 	 Indeferimento liminar dos embargos monitórios ............ . 221 


14. 	 Reconvenção ............................... .......................... .... ........ ..... . 223 


15. 	 Julgamento dos embargos admitidos ................................ . 224 


16. 	 Efeito suspensivo e apelação contra sentença em embargos 

à monitória ...... ........ .... ............ .. ................. .. ......................... . 225 


PARTE 11 


RECUPERAÇÕES EMPRESARIAIS E FALÊNCIAS 


Capítulo I 


TEORIA GERAL DO DIREITO RECUPERACIONAL E 

FALIMENTAR ...................................................................... . 231 


1. 	 Conceito ........... .... ............ .. ................ .. .......... ...... ......... .... ..... . 231 


2. 	 Notícia histórica ... ................................................................. . 231 


3. 	 Sujeitos da recuperação empresarial e da falência .......... .. 233 


Capítulo 11 


INSTITUTOS COMUNS ÀS RECUPERAÇÕES EM
PRESARIAIS E ÀS FALÊNCIAS ...................................... . 239 


1. 	 Administração da recuperação empresarial e da falência 239 


1.1. 	 Conceito de administrador judicial .......................... . 239 


1.2. 	 Nomeação .................................................................... .. 239 


1.3. 	 Impedidos.......... .... .. .... ...... .............. ........ ....... ......... .. ... . 240 


1.4. 	 Arguição do impedimento do administrador ......... . 240 


1.5. 	 Assinatura do termo de compromisso .. .... ....... ........ . 241 


1.6. 	 Responsabilidade do administrador ....................... .. 241 


1.7. 	 Atribuições do administrador judicial ..... ........ ........ . 241 


1.8. 	 Remuneração do administrador judicial ................ .. 244 


1.9. 	 Prestação de contas pelo administrador judicial ... .. 245 


1.10. Exoneração do administrador judiciaL........... ....... .. 247 


16 


2. Classificação, verificação e habilitação c 
2.1. 	 Conceito ....... ............ ·· ...... · .............. .. 


2.2. 	 Existência da classificação dos crÉ 
ração judicial .................. ................ · 

2.3. 	 Ordem legal de classificação dos c 

2.4. 	 Classificação inicial .. ...................... · 


2.5. 	 Primeiro edital ................................ 


2.6. 	 Prazo de quinze dias para habilit, 
cias ................... ·.. ···, ...... .................. . 

2.7. 	 Diferença entre divergência e hab 

2.8. 	 Forma da habilitação e da divergÉ 

2.9. 	 Elaboração da relação de credores 
dor judicial ................................ ·.. · 

2.10. Segundo edital ........ .... ................ ·· 


2.11 . Prazo de dez dias para impugnaçõ 
de credores .................... .. .............. .. 

2.12. 	Ausência de impugnação e homol 
de credores .... ........................ ....... .. 

2.13. 	Apresentação de impugnação .... . 

2.14. 	Habilitação retardatária convert 

ção ..................... ··.············ ...... ·.. ·.... .. 

2.15. Intimação dos credores para contE 
nações ..... ... ...... .......... .. ···· .. ·· .. .. ·.. ····· 

2.16. 	Intimação do empresário, da soci 
e do Comitê .......... ........ ..... .......... .. 

2.17. 	Parecer do administrador .......... . 


2.18. Última fase do processamento d: 

2.19. Decisão interlocutória agravável 

2.20. 	Consolidação do quadro geral 
administrador .... ........ ...... ......... .. .. 

2.21. Homologação do quadro geral} 

2.22. 	Ação anulatória .. ........................ . 


2.23. 	Ação de retificação do quadro g 

17 

 

 



descumprimento do mandado monitório 
•• • •• • ••• , •••• 0. 0 ••••• •• •••••••••••••••• • , ••• -, •••••••• 

I mpt"1', "n tp embargos ..... ...... ......... ... .. ........ ... . 


.... .. .... ..... .. ........ ........ ..... ... .. ..... ...... ................. 


e apelação con tra sentença em embargos 
... ............ ............... .... .... ...... . ............ .. ....... .. 


PARTE 11 

ES EMPRESARIAIS E FALÊNCIAS 

DO DIREITO RECUPERACIONAL E 

................................................................... 


.... .. ........ ... ............. ......... ............ ..... .... ......... 


o empresaria l e da falência ..... ...... . 


ÀS RECUPERAÇÕES EM
ÀS FALÊNCIAS ...................................... . 

recuperação empresarial e da falência 

administrador judicial ..... ....... .... .......... . 


........ .. ................. ...... ..... ........ .. .................... 


.... ........... ............ ... ........... .. ..................... ... 


o impedimento do adminis trador.. ... ... . . 


do termo de compromisso .... ..... ..... ..... .. . 


do administrador ......... .... ........... . 


do administrador judicial ........ ......... . 


contas pelo administrador judicial .. .. . 


do administrador judicial ..... ................ . 


16 

216 

219 

221 

223 

224 

225 

231 

231 

231 

233 

239 

239 

239 

239 

240 

240 

241 

241 

241 

244 

245 

247 

2. Class ificação, ve ri ficação e habilitaçã o dos crédi tos ..... .. . . 247 

2.1. Conceito .............................. ........ .... .. ... .................. ..... .. . 247 

2.2. Existênc ia da classificação dos créd itos na recupe
ração judicial ................... .. .... .... .............................. ... . 247 

2.3. Ordem legal de classificação dos crédi tos .......... ..... . 248 

2.4. Classificação inicial ......... ........ ........... ...... . ...... ... ....... . . 250 

2.5. Primeiro edi ta l ............. .. ...................... .... .. .... ... .. ........ . 251 

2.6. Prazo de quinze dias para habilitações e divergên
cias .............. .. ... ....... . 251 

2.7. Diferença entre divergência e habilitação ................ . 251 

2.8. Forma da habilitação e da divergência ... .. ... ......... .. . . 252 

2.9. Elaboração da relação de credores pelo administra
dor judicial ............... ....... ....... .... ................ ..... .... .. ... . 253 

2.10. Segundo edital ... ................. .... ....... .. ............. ..... .......... . 253 

2.11. Prazo de dez dias para impugnações con tra a relação 
de credores ..... .. .. ...... ... ................... ................. ............. . 253 

2.12. Ausência de impugnação e homologação da relação 
de credores .. ...... . ........ ... .......................... .... .... ............ . 254 

2.13. Apresentação de impugnação .. ....... ......................... . 254 

2.14. Habilitação retardatária convertida em impugna
ção ............. .. .... ..... .......... .. .. ......................................... .. . 254 

2.15. Intimação dos credores para con testação d as impug
nações .......... .... ...... ..... .................... .............. ... ........ .... . 254 

2.16. Intimação do empresário, da sociedade empresária 
e do Comitê ...... ........ ... .. ...... .. ........ .......... ....... ....... ...... . 255 

2.17. Parecer do administrador ......... ........... .. ...... ..... . 255 

2.18. Última fase do processamen to das impugnações... . 255 

2.19. Decisão interlocutória agravável ... ............... ............ . 255 

2.20. Consolidação do quadro gera l de credores pelo 
adminis trador ......... ...... .. .. ... .............. ..... .............. ....... . 256 

2.21. Homologação do quadro gera l pelo juiz ...... .... ....... . 256 

2.22. Ação anul atória ...... ........ ........ .. ........ ........ .... ............... . 256 

2.23. Ação de re tificação do quadro gera l de credores ... . 257 

17 

 

 



3. 	 Assembleia Geral de Credores ........... ... ... ..... .... .... . 257 


3.1 . 	 Conceito ............................................. .... ...... . 257 


3.2. 	 Atribuições ...... .................. .................. ............... .......... . 258 


3.3. 	 Competência para convocar e legitimidade para 

requerer a convocação da Assembleia Geral .......... .. 259 


3.4. 	 Classes de credores na Assembleia Geral ................ . 259 


3.5. 	 Convocação e instalação da Assembleia Geral ...... .. 260 


3.6. 	 Despesas com as convocações e com a realização da 

Assembleia GeraL ....... ...... .. ........... .......... ................. . 262 


3.7. 	 Presidência da Assembleia Gera!.. ...... ......... .. .... .... .. .. 262 


3.8. 	 Lista de presença .............. ........ ......................... . 262 


3.9. 	 Interpretação sistemática dos arts. 17, pará grafo 

único, e 40 da Lei n. 11.101 / 2005 ........................ .. 263 


3.10. 	Admissibilidade da representação de credor por 

procurador... ......... .. .... .................. ...... .. ... ......... ..... ....... . 264 


3.11. 	Deliberações da Assembleia GeraL................ ........ .. 264 


3.12. 	Credores impedidos de votar nas deliberações da 

Assembleia Geral. ....... ... ........ ............... ........ .............. . 265 


3.13. 	Credor impedido de votar na deliberação sobre o 

Plano de Recuperação ...... ............. .. .................. ..... ... .. 265 


3.14. Ata da assembleia ...... .... .... .. .......... ................ ..... ........ . 265 


3.15. Rejeição do Plano de Recuperação ......................... .. . 265 


4. 	 Comitê de Credores ............. ..................... .. ........ .. .... .... .... .... . 266 


4.1. 	 Conceito ................. .......... .......................... .......... .... ..... . 266 


4.2. 	 Constituição do Comitê .................................... .......... . 266 


4.3. 	 Composição do Comitê .................................... ....... .. 266 


4.4. 	 Presidência do Comitê ............................................... . 267 


4.5. 	 Comitê com menos de três membros .......... .. 267 


4.6. 	 Impedidos....................................................... . 267 


4.7. 	 Destituição dos membros do Comitê ...................... . 268 


4.8. 	 Representação superveniente e s ubstituição da re
presen tação .................................................................. . 268 


4.9. 	 Assina tura do term o de compromi sso .......... . 268 


4.10. Responsabilidade dos membros do Comitê .......... .. . 269 


4.11. Atribuições do Comitê ...... ... .. ...... · 


4.12. Deliberações do Comitê .............. . 


4.13. 	Remuneração dos membros do Cí 

4.14. Ressarcimento de despesas do Co 

4.15. 	Ausência de Comitê ..................... . 


Capítulo III 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL ................ 


1. 	 Conceito, natureza jurídica e escopo d 
dicial ...... ...... ... ...... ........... ..... .. ............... . 

2. 	 Legitimidade ativa .......... ................ ...... .. 


3. 	 Requisitos para a proposi tura da recuF 

4. 	 Créditos alcançados pela recuperação 

5. 	 Créditos excetuados da recuperação ju 

6. 	 Meios de recuperação judiciaL.......... . 


7. 	 Petição inicia!... ..... .. ................... ........ ·.. · 


8. 	 Juízo competente...... .............. ....... ·...... .. 


9. 	 Pronunciamento acerca do processame 
judicial ........ ........ ................................ .. . 

10. 	 Impossibilidade da desistência da açã 

11. 	 Natureza jurídica do pronunciamento 
n.11.101/2005 ................... · .. .. 

12. 	 Plano de Recuperação ........................ .. 


12.1. 	Responsabilidade pela apresen 
recuperação ................... .. 

12.2. Prazo para a apresentação do I 

ção ................................................ . 


12.3. Consequência jurídica do decur 
tação da falência ....................... .. 

12.4. Elementos do plano de recupero 

12.5. Aviso 	de recebimento do plan 

para objeções dos credores: inte 

§ 2Q

, 53, parágrafo único, e 55 

único, todos da Lei n. 11.101/21 


19 

 

 



... .......... .. ..... .. .. . .. ... 


... ......... ........... .. .... .. .. ........ .. .. ....................... .. 


.... ..... .. ........................ ....... ...... .. .. .. ... 


para convocar e legitimidade para 
convocação da Assembleia GeraL........ . 

e instalação da Assembleia Geral ... .... . 

as convocações e com a realização da 
GeraL .............. ... ....... ..... ................ ......... .. . 

......... ..... .... ............ ...... 


sistemática dos arts. 17, parágrafo 
da Lei n. 11.101 / 2005 .... ... .. ..... ............... . 

idade da representação de credor por 
........ ............... .. ......... ............. .. ................. 


... .. ... ........... 
... .. ... ... . .. ........... .... 


... .. .. .. .. .. .. ....... ... ... .... ..... ... .. .. .. 


.............. ............... ........ ... ... ... .. .... ....... .... 


.... .......... .... .... .... ... ........ ..... . 


.. ........ .......... ..... .. .. ..... .... ...... .. 


.... ..... .. ... ... . .. .. .......... ....... " . . ... 


..................... .. ............. ... ...... 


menos de três membros .... ... ...... .. ... ..... . 

......... .... ............ . . .......... 
.. ... ... .... ....... .. ...... , 


superveniente e substitu ição da re
........... .. ............................. ... ... .... ..... ......... 


termo de compromisso ... ... ....... .. .... .. . 


de dos membros do Comitê .... ... ..... . 


257 


257 


258 


259 


259 


260 


262 


262 


262 


263 


264 


264 


265 


265 


265 


265 


266 


266 


266 


266 


267 


267 


267 


268 


268 


268 


269 


4.11. 	 Atribuições do Comitê .. ..... ..... ... .. ...... .... ......... .. ...... . . 269 


4.12. 	Deliberações do Comitê ..... .... ....... ... ........... .. .. .... .... . 270 


4.13. Remu neração dos membros do Comi tê ....... ....... ..... . 270 


4.14. Ressarcimento de despesas do Comitê ................... . 271 


4.15. 	Ausência de Comitê .. ... ... ..... ........ ... ......... ... .... ...... ..... . 271 


Capítulo III 


RECUPERAÇÃO JUDICIAL ............. ....... .... ...... ........ ...... .. 273 


1. 	 Concei to, natureza jurídica e escopo da recuperação ju
dicial .......................................... .. ........ .... ..... .................. .. ... ... 273 


2. 	 Legitimidade ativa .............................. .. ........................ ..... .. 273 


3. 	 Requisitos para a propositura da recuperação judicial.. .. 274 


4. 	 Créditos alcançados pela recuperação judiciaL..... .... .... .. 275 


5. 	 Créditos excetuados da recupe ração judicia l ..... .. .... ..... .. . 276 


6. 	 Meios de recupe ração judiciaL ............. ...... ........ .. .... .... .. .. 277 


7. 	 Petição inicial.. .......................... .. .. ..... ......... .. ... ... ' ... . 277 


8. 	 Juízo competente .... . 279 


9. 	 Pronunciamento acerca do processamento da recuperação 

judicial .... .. ........ .. .......... .... ..................... .... ................ ..... . . 279 


10. 	 Impossibilidade da desis tência da ação: regra e exceção. 282 


11. 	 Natureza jurídica do pronunciamento do art. 52 da Lei 
n. 11.101 / 2005 ... 	 . .......... ..... ...... ........ .... . 282 


12. 	 Plano de Recuperação .......... . .................... .... ...... .... .. 283 


12.1. 	Responsabilidade pela apresentação do plano de 

recupe ração .............. .. ....... ... ... .............. ...... ... ..... ... .. 283 


12.2. Prazo para a apresen ta ção do plano d e recupera
ção ................ ... .. ......... ................. ..... ... ..... ..... ...... . . 283 


12.3. Consequência jurídica do decurso do prazo: decre
tação da falência ........ .. ...................... ........ .................. . 283 


12.4. Elementos do plano de recuperação ........................ . 284 


12.5. Aviso de recebimen to do plano em juízo e prazo 

para objeções dos credores: inteligênc ia dos arts. 7~, 


§ 2Q
, 53, pa rágrafo Lll1ico, e 55, caput e parágrafo 


único, todos da Lei n. 11 .101/2005 , ............ .. .......... .. 284 


 

 



. 

12.6. Restrições legais ao plano de recuperação judicial . 285 

12.7. Existência de objeção e convocação da Assembleia 

Ge~Idecredores ............................................. ... ......... . 285 


12.8. Modificação do plano de recuperação: plano alter
nativo .............. ... ......... ..................... ................... ..... ..... . 286 


12.9. Rejeição do Plano ..... ..... ................ ..................... ......... . 286 


12.10. Apresentação das certidões negativas de débitos 

tributários ........... .. ................. .... ... ...... ....... .. .... .... ...... ... . 286 


13. 	 Procedimento da recuperação judiciaL............ .. .......... .... . 287 


13.1. Decisão concessiva da recuperação judicial ....... ..... . 287 


13.2. Decisão concessiva 	da recuperação e rejeição do 

p~no .......... ................................ .. .................................. . 287 


13.3. Consequências jurídicas da concessão da recupera
ção judiciaL ................................ .. ................................. . 288 


13.4. Recorribilidade da decisão concessiva ..................... . 288 


13.5. Prazo máximo do processo de recuperação ........... . . 288 


13.6. Desrespeito ao plano no curso do biênio legal .. .... . . 289 


13.7. Desrespeito ao plano depois do biênio legaL ... ...... . 289 


13.8. Satisfação das obrigações constantes do plano d u
rante o biênio lega!... .................................................. . 289 


Capítulo IV 


RECUPERAÇÃO JUDICIAL ESPECIAL ........................ . 291 


1. 	 Conceitos de microempresa e empresa de pequeno porte 291 


2. 	 Facultatividade do plano especia!... ............................. .. .... . 292 


3. 	 Oportunidade para a escolha entre o plano especial e o 

plano comum ............................. .................... .. ........... .. .... ..... . 292 


4. 	 Créditos alcançados pelo plano especial... ............... ... ...... . 292 


5. 	 Credores não alcançados pelo plano especiaL ................ . 292 


6. 	 Inexistência de suspensão dos processos cujos créditos 

não constam do plano especial .... .......... .. .... .. ..................... . 292 


7. 	 Prazo para a apresentação do plano especial: sessenta 

dias .......................................................................................... . 293 


8. 	 Parcelamento máximo dos créditos: 36 meses .................. . 293 


20 


9. Prazo máximo para o pagamento da pri 
d~s ........... .. ...... .... ·· .. ························ .... .... . 


10. 	 Aumento de despesas e contratação dE 
cessidade de autorização judicial ........ . 

11. 	 Aprovação do plano especial pelo jui 
convocação de assembleia ...... .............. . 

12. 	 Improcedência da recuperação especié 
jeções ... .. .............................. · ... ······ ··· ........ 

13. 	 Vedação ......... ................... .. ..... ............... . 


14. 	 Aplicação subsidiária das regras da re 
fundada em plano comum ... ... ..... ....... . 

Capítulo V 


RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 


1. 	 Conceito e natureza jurídica da recul 
cial .... ................ ........ · .. ··················· ......... . 

2. 	 Legitimados ativos ... ... .............. .... ·.······· 


3. 	 Vedações ao Plano ................................. . 


4. 	 Inexistência de suspensão das ações .. . 

5. 	 Regra da impossibilidade de desistênc 
aderiram ao Plano ............... .. ........ ········· 

6. 	 Possibilidade de propositura de falêr 
não sujeitos ao Plano ........... ................ . 

7. 	 Créditos excluídos da recuperação ex 

8. 	 Créditos incluídos no plano extrajud 
garantia real, com privilégio especi 
geral, quirografários e subordinados. 

9. 	 Petição inicial.. ..... ...... ... .... ··· ····· ····· ········ 


10. 	 Procedimento único para as recupero 
sem e com divergência ...... .... .... ......... . 

11. 	 Prazo para impugnação ao plano de 
judicial: trinta dias .. ... ...... ....... ........... . . 

12. 	 Matérias passíveis de veiculação na ir 
de recuperação extrajudicial .......... ... . 

13. 	 Réplica ..... ... ................. ........... .. ....... ..... . 


21 

 

 



legais ao plano de recuperação judicial. 285 

de objeção e convocação da Assembleia 

285 

do plano de recuperação: plano aI ter
............ ... ......... ... ........... .............. .... ..... .... ..... 286 

286 

das certidões negativas de débitos 
.......... .... .... .... .............. ...... ... ... .... ...... ....... ..... 286 

recuperação judicial.. ......... ... ......... ..... ... . 287 

da recuperação judicial ......... ... . 287 

da recuperação e rejeição do 
.................... ................ ... ................ ....... ... ...... 287 

jurídicas da concessão da recupera

288 

288 

do processo de recuperação ... ........ . . 288 

ao plano no Curso do biênio legal .. .. .. . . 289 

to ao plano depois do biênio legal ... 289 

das obrigações constantes do plano du
legal ................... ... ..................... ... ... ..... . 289 

291 

e empresa de pequeno porte 291 

do plano especial ... .. .......... ................. .. ... . . 292 

a escolha entre o plano especial e o 

292 

292 

dos pelo plano especial... ..... ..... ...... . 292 

suspensão dos processos cujos créditos 
plano especial ............ ..... .. ............ ........... . . 292 

resentação do plano especial: sessenta 
................ ................. ........ ...... ........ ............. 293 

dos créditos: 36 meses ................ .. . 293 

20 

9. 	 Prazo máximo para o pagamento da primeira parcela: 180 
dias ................. .. .. ...... .. ....... .. ..... ........................... .. ....... ... .. .... . 293 

10. 	 Aumento de despesas e contratação de empregados: ne
cessidade de autorização judicial ...................................... .. 293 

11. 	 Aprovação do plano especial pelo juiz: inexistência de 
convocação de assembleia .................................................. .. 293 

12. 	 Improcedência da recuperação especial em razão de ob
jeções ... .. ...................... ...... ...................................................... . 294 

13. Vedação .. o •••• •••••••••• •• ••••••••••••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0. 0 o •• 294 

14. Aplicação subsidiária das regras da recuperação judicial 
fundada em plano comum ...... ...... .... ...... .......................... .. 294 

Capítulo V 

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL ................ ... ............ . 295 

1. 	 Conceito e natureza jurídica d a recuperação extrajudi
cial .. .... ... ............. ....... ... ........ ........ .. .......... ... .. .......... ................ . 295 

2. 	 Legitimados ativos .......... .. ..... ................ ..... ............ .. ......... .. .. 295 


3. 	 Vedações ao Plano.......................... ... .............. .... .... ............. .. 296 


4. 	 Inexis tência de suspensão das ações .............. ...... .............. . 296 


5. 	 Regra da impossibilidade de desistência dos credores que 
aderiram ao Plano ................................................................ . 297 

6. 	 Possibilidade de propositura de falência pelos credores 
não sujeitos ao Plano ............................................................ . 297 

7. 	 Créditos excluídos da recuperação extrajudicial ............ .. 297 


8. 	 Créditos incluídos no plano extrajudicial: créditos com 
garantia real, com privilégio especial, com privilégio 
geral, quirografários e subordinados .......... ...... ................ .. 298 

9. 	 Petição inicial ......... .. .............................................................. . 298 


10. 	 Procedimento único para as recuperações extrajudiciais 
sem e com divergência ............ .. .......................................... .. 299 

11. 	 Prazo para impugnação ao plano de recuperação extra-
judicial: trin ta dias ........ .. ...................................................... . 299 

12. 	 Matérias passíveis de veiculação na impugnação ao plano 
de recuperação extrajudicial ............................................... . 299 

13. 	 Réplica ............................. ..... ........ .. .... ... .......... ............ ... .. ...... . 300 


2] 

 

 



I 14. 	 Julgamento das impugnações ..... 

15. 	 ~atureza jurídica do pronunciamento de homologilçào: 
sentença .... .. ............. .. . 

16. 	 Inexis tência de coisa julgada em decorrência da sentença 
denega tória .... .... . ........................ ... .. .. ...... ....... .. . 

17 Possibilidade de acordos privados supervenientes 

Capítulo VI 

FA L ' NCIA ...................................................... ........ ... .. .......... 

l. 	 Conceito de falência ..... ....... .... .... ........... . ................. ... .. .... . 


2. 	 Etimologia ...... . 


3. 	 Princípios do processo falimentar ... ........................ ..... .. . . 


4. 	 Distribuição imediata e obrigatória 

5. Juízo competen te .................... . . 

6 Juízo universal da falência 

Distribuição por dependência das ações sujeitél s ao juízo 
universal da féllênci a ....... .... .. . 

8. 	 Exceções ao juízo universal dil falência 

9. 	 Legitimidade ativa .................. ... .... ................. . 


10. 	 Ca usas de pedir da fal ência ..... 

10.1. Im pontualidade injustificada: inteligênciél do inciso 
I do art. 94 da Lei n. 11.101 / 2005 ............... .. ... ....... . 

10.2. Execução frustrada: intel igência do inciso II do art 
94 da Lei n ll .101 / 2005 .......................... ........ .. . 

10.3. Atos de falência: inteligência do inciso II1 do art. 94 
da Lei n. 11.101/2005 ....................... . 

11. 	 Emenda da petição inicia!... ...... ...... ....... .......... ..... .......... ... . 


12. 	 Citação, contestação e depósito elisivo ... ... ....... ........ ........ . 


13. 	 Intimação do Minis tério Público na fa se pré-falencial: 
obriga toriedade ......................... ... ... . 

14. 	 Decisão de d ecretação da falência: natureza e recorribili
dade ...................... ... ..... ......... .................... ....... ..... ............ ... . 

15. 	 Decisão de decretação da falência: conteúdo.. . 

16. 	 Efei tos jurídicos da decre tação da falênci a 

2.2 

300 

300 

301 

301 

303 

303 

303 

304 

305 

305 

307 

307 

307 

310 

311 

312 

313 

315 

316 

316 

320 

322 

325 

327 

17. Pessoas alcançadas pela decretação da 

18. Ação de responsabilização ................... . 


19. Sentença denegatória da falência ... .. .. .. 


20. Fungibilidade recursal ..... ............ ·.. ·· ·.. ·.. 


21 . Prazos dos recursos falimentares .... .... .. 


22. Preparo dos recursos falimentares ...... . 

23. 	 Cabimento de embargos infringentes 
mentar...... ... ·.. · , ... .......................... ... .. .... . . 


24. 	 Arrecadação dos bens ..... .. ................... .. 


25. 	 Bens impenhoráveis ........... ......... .. ....... .. 


26. 	 Custódia dos bens ............ ·· .. ········ .. ·.... .. .. 


27. 	 Auto de arrecadação e laudo de avalia 

28. 	 Término da arrecadação e início da rei 

29. 	 Alienação e adjudicação antecipadas en 

30. 	 Alienação antecipada para terceiros .. . 

31. 	 Formas de alienação ordinária ......... ... . 


32. 	 Consequências jurídicas da alienação 

33. 	 Modalidades de alienação pública ..... 

34. 	 Leilão ....... . ... .......... . 


35. 	 Propos tas fechadas .. .. ... ..................... .. 


36. 	 Pregão .............. ··.·· ......... .. . ................ . 


37. 	 Impugnação ..................... ........ .. .... .. 


38. 	 Pagamento aos credores ........ .. .......... . 


39. 	 Prestação de contas ... 

40. 	 Rel atório final do administrador jud 

41. 	 Sentença de encerramento do proce~ 

42. 	 Ex tinção das obrigações do falido pE 

43. 	 Extinção das obrigações do falido pel 

44. 	 Reabilitação .... 

Capítulo VII 
AÇÃO REVOCATÓRIA ................ .. 

1. 	 A revogação e a ineficácia à lu z da I 

23 

 

 



300 


do pronunciamento de homologação: 

300 


coisa julgada em decorrência da sen tença 

301 


acordos privados supervenientes 301 


303 


303 


303 


II rr,rp,~~" falimenta r ....... .. .... .. . 	 304 


305 


305 


307 


307 


307 


310 


311 


injustificada: inteligência do inciso 

da Lei n. 11.1 01/2005 ... 312 


313 


'a: inteligência do inc iso III do art. 94 

11.101/2005..... .. ... . ....... ........ ....... ..... .. 315 


316 


e depósito elisivo ... .. ....................... .. 316 


n istério Público na fase pré-falencial: 

320 


da fa lência: natureza e recorribili
322 


tação da falência: conteúdo ....... ... ..... .. 325 


da decretação da fillênc ia ........ .. ......... .. .. . 327 


32917. Pessoas alcançadas pela decretação da falência .............. . . 


329
18. Ação de responsabilização .. ........... ... ............. ....... .... .... . 


330
19. Sentença denegatória da falência ...... ..... ..... ......... .. .. .. .. .. . . 


330
20. Fungibilidade recursal .... .. .......... ...... .. ......... ..... .. ... 


21. Prazos dos recursos falimentares .... ........... .. .. ... .. ........ .. .... . 331 


332
22. Preparo dos recursos falimentares ................................... .. 


23. Cabimento de embargos infringentes no processo fali 
men tilr .. .... ..... ... . .. ............................. ....... .......... .. ...... ... .. .... ... . 334 


334
24. Arrecadação dos bens ....... .. ... .. .. ..... .. ................. .. 


25. Bens impenhoráveis ........... .. ....... .. .. ........ ....... ........... .. ...... . 335 


26. Custódia dos bens ............. .. ....... .. 	 335 


27. Auto de arrecildação e laudo de avaliação ....... ......... .... ... . 336 


28. Término da arrecadação e início da real ização do ativo 336 


29. Alienação e adjudicação an tecipadas em favor de credores 336 


30. Alienilção antecipada pafil terceiros ............ . 336 


3l. Formas de alienação ordinária ...................... .. 337 


32. Consequências jurídicas da alienação.... ...... ................. .. 337 


33. Modalidades de alienação pública .. ...... ... ....... ....... .... .. .. .. 338 


34. Leilão .............. ....... ", ........... ...... .... , ... .......... ........ . ......... .. .. . . 338 


35. Propostas fechadas 	 339 


36. Pregão . ................ . 	 339 


37. Imp ugnação 	 339 


38. Pagamento aos credores 	 339 


39. Pres tação de contas .. 	 340 


40. Relatório final do adminis trador judicial 	 341 


41. Sentença de encerramento do processo falimen tar. 342 


42. Extinção das obrigações do falido pelo pagamento. 342 


43. Extinção das obrigações do falido pejo decurso de prazo .. 342 


44. Reabilitação .. 	 343 


Capítulo V II 


AÇÃO REVOCATÓRIA ........................... .. ... .. .... ... ........ ... .. 345 


l. A revogação e a ineficácia à luz da Lei n. 11.101/2005... 345 


25 

 

 



. 

2. 	 Ação revocatória ...................... ... ...... , ...................... , ......... ... . 346 


3. 	 Declaração de ineficácia .. .. ................ .. ......... .. ..."".""""""" 347 


Capítulo VIII 


ARRESTO E SEQUESTRO ................................................ . 349 


Nota explicativa... ........... ............... ......... ........ ... ...................... ...... . 349 


1. 	 Arresto .......... ................... ..... .... ............... .. ..... ........................ . 349 


1.1. 	 Conceito de arresto .................................................... .. 349 


1.2. 	 Arresto: natureza do processo principal.. .. .............. . 350 


l.3. 	 Arresto antecedente e arresto incidental... ............... . 350 


l.4. 	 Hipóteses de arresto: inteligência do art. 813 do 

Código de Processo Civil .............................. .. .......... .. 351 


l.5. 	 Dívida em dinheiro, certeza acerca da existência e 

vencimento: desnecessidade................................. .... .. 353 


l.6. 	 Bens arrestáveis ............... .. ................. ... ....... .. ............ .. 354 


1.7. 	 Petição inicial do arresto ............................ ............. ... . 355 


l.8. 	 Arresto cautelar liminar ............................................ .. 355 


1.9. 	 Audiência de justificação: inteligência do art. 815 do 

Código de Processo Civil .......................................... .. 355 


l.1O. Exigência da caução para a concessão da liminar: 

faculdade do juiz ......................................................... . 356 


l.11. Efetivação da medida, auto de arresto e nomeação 

do depositário .............................................................. . 356 


l.12. Efeitos do arresto .. ........... .. .......................................... . 357 


1.13. Art. 806 do Código de Processo Civil: incidência na 

cautelar de arresto ........... .. .......... .. .......... .. ..... .. .......... .. 358 


l.14. Procedimento do arresto ... ........................................ .. 358 


l.l5. Coisa julgada: inteligência dos arts. 810 e 817 do 

Código de Processo Civil ................... .. ..... .. .............. .. 359 


1.16. Subsistência do arresto e conversão em penhora .. .. 359 


2. 	 Sequestro ..................... .. ................. ....... ............. .. .................. . 359 


2.1. 	 Conceito de sequestro ...... .. ......................................... . 359 


2.2. 	 Sequestro e arresto: diferenças e fungibilidade ...... . 360 


24 


2.3. 	 Aplicação subsidiária das regra 
lação ao sequestro """""""",,,,,,, 

2.4. 	 Hipóteses de sequestro: inteligi 
Código de Processo Civil .......... 

2.5. 	 Sequestro antecedente e seques 

2.6. 	 Petição inicial e liminar ............ . 


2.7. 	 Efetivação da medida """ ,,,,,,,,,, 

2.8. 	 Substituição do sequestro por c 

2.9 . 	 Propositura da ação principal .. 

2.10. Efeitos do sequestro cautelar .... 

Capítulo IX 


AÇÃO DE RESTITUIÇÃO .............. . 


1. 	 Conceito """"""""""""" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

2. 	 Alcance do vocábulo legal "bem" ... .. 

3. 	 Legitimidade ativa .............................. . 


4. 	 Causas de pedir da ação de restituiçê 

5. 	 Formas de restituição: própria coisa ( 

6. 	 Petição inicial da ação de restituição 

7. 	 Distribuição por dependência .......... .. 


8. 	 Autuação em separado aos autos do I 


9. 	 Indisponibilidade do bem """"",,,,,,, , 

10. 	 Intimações .. ........................ ........... ....... . 


11. 	 Natureza jurídica da manifestação co 

12. 	 Instrução............. ............ .. ................. .. .. 


13. 	 Conclusão para sentença """,,""""'" 

14. 	 Sentença de procedência da restituiç 

15. 	 Sentença de improcedência parcial.. 

16. 	 Sentença de total improcedência ..... . 

17. 	 Recorribilidade da sentença ............ . 


18. 	 Execução provisória e caução ....... .. . 


19. 	 Insuficiência dos valores .................. . 


25 
 

 



ria ................... .. .. ........ ..... ....... .................... .... . 346 


ineficácia ... .... ..... .. ...... .... .. .. ..................... ...... . 347 


EQUESTRO ................................................ . 349 


........................ ..... .. .. .. ... ...... .. ........................... 349 


.. ................... ...... ..... ... ...................................... 349 


de arresto .. ........ ........................................... . 
 349 


atureza do processo principal .. .... ...... ...... . 350 


tecedente e arresto incidental... .............. .. 350 


de arresto: inteligência do art. 813 do 

e Processo Civil .......................................... .. 351 


dinheiro, certeza acerca da existência e 

to: desnecessidade ..................................... .. 353 


táveis ................. .... ......... ......... ........ .. .......... . 354 


icial do arresto .......... .... ... .... ....................... . 355 


utelar liminar ............................................ .. 355 


de justificação: inteligência do art. 815 do 

Processo Civil ...... .. .............. .. .............. .... .. 355 


da caução para a concessão da liminar: 

dojuiz .. ...... ................................................ . 356 


da medida, auto de arresto e nomeação 

~rio .............. ................................................ . 356 


arresto ......................................................... . 357 


o Código de Processo Civil: incidência na 

e arresto ....................................................... . 358 


nto do arresto ...... ...... ................................ . 358 


ada: inteligência dos arts. 810 e 817 do 

Processo Civil .......................................... .. 359 


ia do arresto e conversão em penhora .. .. 359 


................. .. ................................ ............. ... ...... 359 


tle sequestro ............ ......... .... .................... .... . 359 


e arresto: diferenças e fungibilidade .. .... . 360 


2.3. Aplicação subsidiária das regras do arresto em re
lação ao sequestro ..................................................... .. 
 361 


2.4. 	 Hipóteses de sequestro: inteligência do art. 822 do 

Código de Processo Civil ........................................... . 
 362 


2.5. 	 Sequestro antecedente e sequestro incidental ......... . 
 364 


2.6. 	 Petição inicial e liminar ...................................... .... .... . 
 365 


2.7. 	 Efetivação da medida ................................................. . 
 366 


2.8. 	 Substituição do sequestro por caução ...................... . 
 367 


2.9. 	 Propositura da ação principal .................. .......... .. .... .. 
 367 


2.10. 	Efeitos do sequestro cautelar .......................... .......... .. 
 367 


Capítulo IX 


AÇÃO DE RESTITUIÇÃO ............................................... .. 369 


1. Conceito ......... ......................... ................ ... ..... .... ..... . 369 


2. Alcance do vocábulo legal "bem" .... ........ ............ . 369 


3. Legitimidade ativa ......................................... ...... .... .. .. ... .... .. 369 


4. Causas de pedir da ação de restituição ...................... .. .... .. 369 


5. Formas de restituição: própria coisa ou dinheiro ............ . 370 


6. Petição inicial da ação de restituição .............................. .. .. 373 


7. Distribuição por dependência ............................................ .. 374 


8. Autuação em separado aos autos do processo falimentar 374 


9. Indisponibilidade do bem ... . ........... .............. .......... ...... . 374 


10. Intimações ................................................................ .......... .... . 374 


11. Natureza jurídica da manifestação contrária: contestação 375 


12. Instrução .. ......... .. ....... .................................... .... .... ..... .... . 375 


13. Conclusão para sentença .............................. .... .. ............... .. . 375 


14. Sentença de procedência da restituição ............................. . 376 


15. Sentença de improcedência parcial .................................... . 376 


16. Sentença de total improcedência ...... .... .... .... .......... ........... .. 376 


17. Recorribilidade da sentença ........ ............. ...... ................ .. .. .. 376 


18. Execução provisória e caução ...... .. ........ .......... ............. ...... . 377 


19. Insuficiência dos valores ........... ..... .. .. .......... ...... ............. ... .. . 377 


2'i 

 

 



20. 	 Ação de resti tuição e de embargos de terceiro .. 377 

Capítulo X 


EMBARGOS DE TERCEIRO ................. .......................... . . 379 


I. 	 Admissibilidade em processos de recuperação e de falência. 379 


2. 	 Embargos de te rce iro: preceitos de regência e en unciados 

sumulares ....... ....... ........ .... .. ..................... ...... .. ... .... . 380 


3. 	 Emba rgos de terceiro : nomen iuris e obje to .. .... . 380 


4. 	 Embargos de terceiro: natureza jurídica e conceito 381 


5. 	 Embargos de terceiro e classificações ........... . . 383 


6. 	 Alvo dos em bargos de terce iro ... .... .. . 383 


7. 	 Embargos de terceiro e recurso de terceiro .... 384 


8. 	 Admissibilidade dos embargos de te rce iro em geral 386 


8.1 . 	 Apreensão judicial de bem .. 386 


8.2. Legi timid ade ati va: condição de possui dor o u de 

proprietário do bem ..... ... .. . . 387 


8.3. Condição de terceiro. ..... .... . .. .. .... . ..... .. ... ..... ... . 388 


8.4. Propositura da ação dentro do prazo legal ... ........ . 389 


9. 	 Admissibilidade dos embargos de terceiro pa ra a defesa 

da meação do cônj uge . .... ....................... . 391 


10. 	 Embargos de terce iro e defesa de garan tia real .. 393 


n. 	 Parte equiparada a terceiro ..... . 393 


12. 	 Petição iniciaL ................ . 394 


13. 	 Competência, distrib uição e autuação . 395 


14. 	 Indeferimento liminar da pe tição inicia l 397 


15. 	 Petição inicial com defeito sanáveL... .. 398 


16. 	 Fungibilidade ...... ... ......................... .. ..... . 398 


17. 	 Admissão dos emba rgos e suspensão do processo origi
nário ........... . 399 


18. 	 Decisão interlocutória liminar agraváveJ .. 399 


19. 	 Legitimidade passiva ...... ... . ..... .. ........... . 400 


20. 	 Citação .............. ... ............ ...... .. ................... ......... .. . 401 


21. 	 Citação, decisão interl ocutória liminar e feriados. 401 


22. 	 Contestação ... ...... ...................... ... ............... ....... ............. .. .. . 401 


26 


23. Fraude contra credores e contestaç 
terceiro ................. . 

24. 	 Impugnação ao valo r da causa ........ . 


25. 	 Reconvenção e ação declaratória ine 

26. 	 Exceções rituais ........... ............ ...... ..... . 


27. 	 Procedimento finaL ............. ..... .... .... . 


28. 	 Sentença e ônus da sucumbência .... . 

29. 	 Apelação e efeitos ..... ..................... .. .. 


Capítulo XI 


AÇÕES PENAIS................................ . 


l. 	 Nomen illris .............. ........................... . 


2. 	 Incidência subsidiária dos Códigos 
Penal ... ........... ..... .. ........................ ...... . 

3. 	 Condição objetiva de p unibi lidade c 
riais ........ ...... ............. . 

4. 	 Fase inves tiga tória ...................... .. .... .. 


5. 	 Natureza da ação penaL.................. . 


6. 	 Prazo para oferecimento da denúnci 

7. 	 Ação penal privada subsid iária ... .... . 


8. 	 Juízo competente: crimina!.. ............ .. 


9. 	 Indeferimento da denúncia ou da ql 

10. 	 Sujeitos ......... ........ ........ . ....... . .... ... .. 


11 . 	 Penas ................................... .. .. .. 


12. 	 Prescrição ......... .. ..................... . 


13. 	 Início da contagem da prescrição .. .. . 

14. 	 Interrupção da p rescrição .......... .. .... .. 


REFERÊNCIAS ............. ... ........ ....... .. ........ .. 


27 

 

 



. o e de embargos de terceiro .......... 

em processos de recuperação e de fa lência. 

ro: preceitos de regência e enunciados 

377 

379 


379 


. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 380 


terceiro: nomen iuris e objeto ...... .. ...... ...... .. .. . 380 

terceiro: natureza jurídica e conceito ........ .. 381 

terceiro e cla ssificações .... ... ......... .. . 
 383 


de terceiro ...... .... .. .. .. .......... .... .. ...... .... .. 

ro e recurso de terceiro ... .... ........ .. ...... . 

e ativa: condição de poss uidor ou de 
io do bem ......................... .. .............. .. 

da ação dentro do prazo legal . 

dos emba rgos de terceiro pa ra il defesa 
cônjuge .. .... .............................. .. ............. . 

ro e defesa de gara ntia real ......... .. .. .. 

ibuição e autuação ........ ...... ... .... . 

liminar da petição inicial .. ..... ... ................ .. 

com defeito sanáveL .. .... ..... .. ........ ..... ... .. ... 

embargos e suspensão do processo origi
..... .. ....... ..... .... ........ ............. .... ............. 

tória li minar agrélvável ...... ........ .. .... .... .. 

interlocu tória limi nar e fer iados .. 

........... ... .. ...... .. ..... ....... ......... ....... ..... . 

383 


384 


386 


386 


387 


388 


389 


391 


393 


393 


394 


395 


397 


398 


398 


399 


399 


400 


401 


401 


401 


26 


23. Fraude con tra credores e co ntes tação aos embargos de 
terceiro ........ ...... ........ .. .. .... . 402 


24. 	 Impugnação ao valor da ca ll Sél .. 404 


405
25. 	 Reconvenção e ação declaratória incidental 

26. 	 Exceções rituais ............ .. ....... . 405 


27. 	 Procedimento final .... .... .. .. ..... ... ................ .. .. ... . 405 


406
28. 	 Sentença e ônus da sucumbência ...... ...... ........... . .. .. 


407
29. 	 Apelação e efei tos ...... ... ........................... .. .. .... .. .... .. .... .. 


Capítulo XI 


AÇÕES PENAIS ...... ...... ...... .. ... ...... .. .. ......... .......... .. .... ... ...... . 
 409 


1. 	 Nomen illris .. 409 


2. 	 Incidência slI bsidiélria dos Cód igos Penal e de Processo 

Penal ..... .. . .. ........... .... .. .. ... ..... ......... .......... ........ . 409 


3. 	 Condição obje tiva de punibilidad e dos crimes empresa 

riais ... .... . 409 


4. 	 fél se investi g<l tór ia ... .. .... . 410 


5. 	 Natureza da ação pen al.. ....... 410 


6. 	 Prazo pilril o ferecimento d a denlll1 cia .... ... .. .. .. .. ......... ... .. .. 41 0 


7. 	 Ação penal privada subsidiária .. ...... .... ..... .. ........... ...... .. ... 410 


8. 	 Juízo compe tente: crim inal 411 


9. 	 Indeferimento da d enúncia ou da queixa ... ...... .. .... ......... .. 411 


10. 	 Sujeitos .................... .. ...... ............ ... .............. .. .... . 411 


11. 	 Penas. 411 


12. 	 Prescrição ..... .. ...................... .. .... .... ......... .................... .. .. 4] 2 


13. 	 In:ício dél con tagem da prescrição .. ........ ........ .. .. ......... ... ..... . 412 


14. 	 Interrupçcio da p rescrição ................ .. .................. ... . 412 


REFERÊNCIAS .... .......... ..... ... .... ... .. ... ... .......... ... .. .... ........... ..... .. ... . 413 


 

 


