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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2194863-29.2017.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante COLE 
ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO ARMAZENAGEM E TRANSPORTES 
EIRELI, é agravado O JUÍZO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
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 2194863-29.2017.8.26.0000

Comarca: Itapevi

Agravante: Cole Alimentos Indústria e Comércio Armazenagem e Transportes Eireli

Agravado: O Juízo 

Juíza: Renata Moreira Dutra Costa

Voto nº 12.588

Recuperação judicial. Valor da causa. Decisão que determina a 
retificação do valor atribuído à causa para que corresponda ao 
valor da dívida sujeita à recuperação. Inadmissibilidade. 
Inexistência de critério específico para a atribuição do valor da 
causa na recuperação judicial. Manutenção do valor 
estimativo atribuído pela recuperanda (R$ 100.000,00). Valor 
da causa que deve corresponder ao proveito econômico obtido 
com o pedido, a ser conhecido somente após a concessão da 
recuperação judicial. Custas complementares que devem ser 
recolhidas oportunamente. Agravo provido.

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

decisão reproduzida a fls. 64/65, que nos autos da recuperação judicial da agravante 

determinou a retificação do valor atribuído à causa para que corresponda ao valor da dívida 

sujeita à recuperação, bem como o recolhimento da diferença das custas.

Sustenta a agravante, em síntese, que o artigo 51 da Lei nº 

11.101/05 não impõe à recuperanda o ônus de atribuir valor à causa. Afirma que os débitos 

sujeitos à recuperação não servem de parâmetro para a fixação do valor da causa. Salienta 

que o real conteúdo econômico da ação somente poderá ser mensurado com a eventual 

aprovação do plano de recuperação. Ressalta que o valor das custas a serem recolhidas 

apenas poderá ser aferido no ato de encerramento da recuperação, nos termos do artigo 63 

da lei de regência. Pleiteia, subsidiariamente, a fixação do valor da causa em patamar 

razoável, a concessão do benefício da justiça gratuita ou então o diferimento do 

recolhimento.

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento 

do recurso (fls. 73/75).

Não há oposição ao julgamento virtual.
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É o relatório.

Prospera o inconformismo.

O critério de fixação do valor da causa em recuperações 

judiciais é peculiar e foi bem delineado no precedente da 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial a seguir:

“Para atribuição do valor da causa, mesmo em ações de 
recuperação judicial, deve ser ter por critério o benefício econômico almejado 
pelo devedor.

Nesta fase inicial, entretanto, é quase impossível quantificar as 
vantagens econômicas almejadas pela devedora, devendo se considerar, por 
outro lado, as presumíveis dificuldades financeiras por que passa a 
recuperanda. 

Diante destas circunstâncias, como tem decidido este Tribunal, o 
valor da causa pode ser revisto no momento posterior à concessão da 
recuperação, ocasião em que serão recolhidas as respectivas custas 
processuais, em complementação” (Agravo de Instrumento nº 
2048424-20.2015.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. 29/04/2015).

Ou seja, nas recuperações judiciais não se pode agir com 

rigor absoluto na aferição do valor da causa, sobretudo porque isso pode dificultar a 

persecução da sua finalidade última, definida no artigo 47 da Lei nº 11.101/05.

Noutras palavras, o valor inicial da causa é meramente 

estimativo nas recuperações judiciais, não sendo possível aferir, de antemão, o proveito 

econômico a ser obtido pela agravante. Não por outra razão, dispõe o artigo 63, II da Lei nº 

11.101/2005 que eventual saldo das custas judiciais deve ser recolhido após o 

encerramento da recuperação.

Ademais, o valor atribuído à causa  R$ 100.000,00  é 

expressivo e não há fundamento legal para que corresponda ao passivo sujeito à 

recuperação, em que pese a aplicação subsidiária do artigo 292 do CPC/2015.

A uníssona jurisprudência das Câmaras Reservadas de 

Direito Empresarial aponta na mesma direção. Confira-se, exemplificativamente:

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão que 
deferiu o processamento conjunto da recuperação das agravadas e determinou 
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a apresentação de plano individualizado pelas sociedades de propósito 
específico com patrimônio de afetação. Fixado o entendimento, nesta 2ª 
Câmara, de que sequer compatível o instituto da recuperação judicial com o 
patrimônio de afetação. Exclusão das SPEs com patrimônio de afetação 
deliberada em outros dois agravos julgados em conjunto. Incabível, portanto, 
e menos ainda, o pleito de consolidação substancial. Pedido de gratuidade que 
não colhe, incompatível com o instituto da recuperação judicial. Pleito de 
alteração do valor da causa que se acolhe. Benefício econômico, pretendido 
nos processos recuperacionais, que não pode ser obtido apenas com a soma do 
valor dos débitos. Proveito econômico que se aferirá quando da aprovação e 
homologação do plano. Valor indicado pelas devedoras, de R$ 100.000,00, 
que não se mostra irrisório. Decisão parcialmente. Recurso em parte provido” 
(Agravo de Instrumento nº 2043269-65.2017.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 27/11/2017).

“Valor da Causa. Recuperação Judicial. Inexistência de critério 
específico, estabelecido em lei, para a hipótese. Aplicação da regra geral que 
norteia a estimativa pela vantagem econômica perseguida pelo devedor. 
Fixação, entretanto, que depende de fatores diversos, tudo recomendando o 
diferimento, inclusive da atribuição de valor, para momento posterior à 
concessão da recuperação. Valor sugerido pela devedora que não é irrisório e 
merece mantido, pelo menos por enquanto. Recurso provido” (Agravo de 
Instrumento nº 2065704-33.2017.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, Rel. Des. Araldo Telles, j. 17/10/2017).

“Recuperação judicial. Decisão que determinou que a 
recuperanda retificasse o valor da causa e recolhesse a cabível diferença de 
custas. Agravo de instrumento. Impossibilidade de se aferir o proveito 
econômico pretendido pela recuperanda no momento inicial do processo. 
Valor atribuído à recuperação que não é irrisório (R$ 100.000,00) e que 
poderá ser retificado na fase final do procedimento, caso necessário, nos 
termos do art. 63, II, da Lei 11.101/2005. Reforma da decisão agravada. 
Agravo de instrumento provido” (Agravo de Instrumento nº 
2251760-14.2016.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. 
Des. Cesar Ciampolini, j. 02/08/2017).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Valor da causa. Decisão que 
determinou à autora atribuir valor correto à causa, para refletir o benefício 
econômico pretendido, no caso, o valor do passivo sujeito à moratória, 
apontado na relação de credores. Desnecessidade. Elevado valor do passivo, 
com exigência de recolhimento imediato das custas, coloca em risco o acesso 
ao Poder Judiciário. Impossibilidade imediata de aferir o proveito econômico 
da recuperanda, que corresponderá à diferença entre o valor de face do 
passivo e o valor a ser novado pela assembleia geral de credores. Valor 
atribuído pela autora serve de base para o recolhimento inicial das custas, 
sem prejuízo de, após aprovação do plano, se determinar o seu complemento, 
conhecido então o valor do beneficio auferido pela devedora. Recurso 
provido” (Agravo de Instrumento nº 2052662-14.2017.8.26.0000, 1ª Câmara 
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Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 
17/05/2017).

Portanto, mantido o valor que a agravante atribuiu à causa, no 

momento oportuno será chamada a recolher as custas complementares, correspondentes ao 

efetivo proveito econômico a ser obtido com a recuperação judicial. Tal proveito me 

parece, na esteira dos precedentes citados, que deva corresponder à diferença entre o 

passivo nominal sujeito à recuperação e ao passivo novado aprovado pela assembleia geral 

de credores, o que somente se saberá se e quando for deferida a recuperação judicial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

                            ALEXANDRE MARCONDES
                              Relator
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