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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2129984-13.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é 
agravado O JUIZO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES 
(Presidente) e AUGUSTO REZENDE.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Alexandre Marcondes
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2129984-13.2017.8.26.0000

Comarca: São Paulo (2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais)

Agravante: Construtora Gomes Lourenço S/A

Agravado: O Juízo

Interessado: Trust Serviços Administrativos Eireli

Juiz: Paulo Furtado de Oliveira Filho

Voto nº 12.617

Recuperação judicial. Pedido de dispensa de apresentação de 
certidões negativas para contratação com o Poder Público. 
Indeferimento. Pretensão vedada pelo art. 52, II da Lei nº 
11.101/05. Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. 

decisão reproduzida a fls. 16/17, que na recuperação judicial da agravante indeferiu a 

dispensa de apresentação de certidões negativas para contratação com o Poder Público.

Sustenta a agravante, em síntese, que 90% de seu faturamento 

advém de contratos celebrados com a administração pública. Afirma que o indeferimento 

do pedido de dispensa de certidões a impede de firmar contrato com a Agência Goiana de 

Transporte e Obras  AGETOP, contrariando a jurisprudência dominante e o parecer do 

administrador judicial.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi 

indeferido pela r. decisão do eminente Desembargador Ricardo Negrão, proferida nos 

termos do artigo 70, §1º do Regimento Interno desta Corte.

O administrador judicial opinou pelo provimento do recurso 

(fls. 56/63).

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo 

desprovimento do agravo (fls. 66/69).

Não há oposição ao julgamento virtual (fl. 64).

 

É o relatório.
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Não prospera o inconformismo.

O artigo 52, II da Lei nº 11.101/05 é expresso ao dispor que o 

juízo da recuperação determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para 

que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para 

recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

A clareza do dispositivo deixa pouca margem para 

interpretação, já tendo decidido esta C. Câmara recentemente que:

“Caberá à recuperanda demonstrar viabilidade 
econômica para superação da crise, sendo certo que não incumbe 
ao Juízo da recuperação, sob a justificativa de garantir a 
preservação da empresa, imiscuir-se no exame dos interesses 
diversos que preponderam em licitações públicas. Neste caso, a 
própria Lei nº 11.101/2005 garantiu a prevalência do interesse 
público e, por isso, a decisão agravada, acertadamente, indeferiu o 
pedido de dispensa de certidão” (Agravo de Instrumento nº 
2153035-53.2017.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 27/11/2017).

Nem poderia ser diferente, pois, conforme o magistério de 

Jorge Lobo a respeito do tema, “É curial que a dispensa judicial de certidões não impedirá 

que os interessados na celebração de contratos com o devedor verifiquem, por conta 

própria, mediante certidões expedidas pelos cartórios de distribuições de ações, execuções 

fiscais e protestos de títulos, a situação patrimonial da empresa, para tomarem as decisões 

que julguem mais convenientes, visto que a intervenção do Poder Público, no caso por 

intermédio do Poder Judiciário, no domínio dos contratos privados [e também públicos], 

não vai até ao ponto de cercear o acesso a informações relevantes para discussão e 

fechamento de negócios jurídicos” (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências, Coord. Carlos Henrique Abrão e Paulo F. C. Salles de Toledo, 6ª edição, Ed. 

Saraiva, 2016, p. 224).

Na mesma linha:

“AGRAVO INTERNO. Prejudicado em razão da 
análise do mérito do Agravo de Instrumento. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. Decisão que defere pedido de processamento da 
moratória de duas pessoas jurídicas (TERMAQ e HEFEC) e 
indefere o pedido de uma terceira (USILIX). Precipitado o 
indeferimento do simples processamento do pedido de recuperação 
judicial apresentado por USILIX. Alegação de que as três integram 
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um grupo econômico. TERMAQ detém 96% do capital social da 
USILIX. Indício suficiente a concluir pela verossimilhança da 
alegação de que as empresas realmente pertencem a um grupo 
econômico. Se foi deferido o processamento da recuperação de 
TERMAQ, razoável que a mesma solução se estenda à USILIX, 
controlada pela primeira. Discussão sobre a dispensa da 
apresentação de certidões negativas para contratação com o Poder 
Público, ou recebimento de benefícios e incentivos fiscais ou 
creditícios. Afastada, pelo Juízo de primeiro grau, a dispensa de 
apresentação de certidões negativas. Inteligência do art. 52, inciso 
II, da Lei nº 11.101/2005. Necessidade de impor um recorte. Não é 
lícita a dispensa de certidões negativas para celebrar contratos 
administrativos futuros com o Poder Público, ou, ainda, para 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Reconhecida 
a obrigação das recuperandas de apresentar certidões negativas 
por ocasião de novas contratações. Razoável, por outro lado, 
dispensar a apresentação de CND's, e outras negativas fiscais, 
para recebimento de serviços total ou parcialmente já prestados ao 
Poder Público, com crédito pendente de recebimento. Recurso 
parcialmente provido” (TJSP, Agravo Interno nº 
2231362-46.2016.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 02/08/2017).

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Pedido 
de dispensa de exibição de certidão negativa em licitação para os 
débitos tributários e trabalhistas. Art. 52, II, da Lei 11.101/05 que 
é expresso em determinar a dispensa, salvo para contratação com 
o Poder Público. Precedentes. Pedido de cancelamento dos atos de 
consolidação da propriedade fiduciária realizados em execuções 
extrajudiciais contra a recuperanda. Impossibilidade. Crédito não 
sujeito aos efeitos da Recuperação. Art. 49, parágrafo 3º da Lei. 
Decisão recorrida que suspendeu os efeitos das consolidações 
efetuadas. Deferimento suficiente para que se complete o período 
de stay, dado o deferimento da recuperação em maio deste ano, 
mesmo não havendo prejudicialidade ao citado crédito, mormente 
a ausência de demonstração da essencialidade do bem. Decisão 
mantida. Recurso improvido” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 
2203520-91.2016.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 15/03/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  Recuperação 
Judicial  Minuta recursal que insiste na dispensa das certidões 
negativas para possibilitar manutenção do contrato e, respectivo 
aditamento, com a municipalidade de São Bernardo do Campo  
Afronta ao princípio da legalidade - Inteligência do art. 52, II, da 
LREF e arts. 29, III e 31, II, da Lei de Licitações  Prevalência do 
interesse público sobre suposto interesse de preservação da 
empresa  Decisão de indeferimento mantida  Precedentes desta 
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Corte  Agravo improvido. Dispositivo: Negam provimento” 
(TJSP, Agravo de Instrumento nº 2213277-46.2015.8.26.0000, 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Ricardo 
Negrão, j. 14/12/2016).

Enfim, o pedido é vedado pelo artigo 52, II da Lei nº 

11.101/05 e a r. decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

                                   ALEXANDRE MARCONDES
                                 Relator
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