
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000989614

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2096077-47.2017.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes ADELCO 
SISTEMAS DE ENERGIA LTDA e SPE ADELCO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS 
LTDA, 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: 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 2096077-47.2017.8.26.0000

Comarca: Barueri

Agravantes: Adelco Sistemas de Energia Ltda. e SPE Adelco Administradora de 

Imóveis Ltda. (Em Recuperação Judicial)

Agravado: MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Barueri

Interessada: Cegasa Sistemas de Energia e Tráfego do Brasil Ltda.

Juiz: Raul de Aguiar Ribeiro Filho

Voto nº 12.642

Recuperação judicial. Impugnação à relação de credores. 
Decisão que determina a emenda da petição inicial para 
recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do 
incidente, por aplicação analógica do art. 4º, § 8º da Lei 
Estadual nº 11.608/03. Descabimento. Impugnação à relação de 
credores que, apresentada tempestivamente, está dispensada 
do recolhimento das custas processuais. Providência necessária 
tão somente para as impugnações retardatárias (art. 10, §3º da 
Lei nº 11.101/05). Precedentes das C. Câmaras Reservadas de 
Direito Empresarial. Decisão reformada. Agravo provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. 

decisão reproduzida a fl. 27, que nos autos da impugnação à relação de credores interposta 

pela agravantes determinou a emenda da petição inicial para o recolhimento das custas 

processuais, com aplicação analógica do artigo 4º, § 8º da Lei nº 11.608/2003, sob pena de 

extinção.

Sustentam as agravantes, em síntese, que não estão obrigadas 

ao recolhimento das custas processuais, uma vez que o artigo 4º, § 8º da Lei nº 

11.608/2003 somente é aplicável aos incidentes retardatários, o que não é a hipótese do 

caso concreto. Aduzem que não há qualquer previsão legal e expressa determinando a 

necessidade de recolhimento das referidas custas, destacando que este entendimento já está 

consolidado no âmbito desta Corte.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 46/47).

Opinou a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento 

do recurso (fls. 63/65).
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Dispensadas as diligências do artigo 1.019, II do CPC/2015, 

encaminho os autos diretamente ao julgamento virtual.

É o relatório.

Prospera o inconformismo.

Conforme se verifica dos autos de origem, o edital contendo a 

relação de credores das agravantes foi disponibilizado no DJe do dia 25/08/2016, quinta-

feira (fls. 2.384/2.404 dos autos da recuperação judicial), sendo considerado publicado no 

dia útil subsequente, isto é, em 26/08/2016, sexta-feira. Dessa forma, tendo em vista o 

prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/2005, todas as impugnações 

àquela relação apresentadas até a data limite de 12/09/2016, segunda-feira, são 

consideradas tempestivas.

Pois bem. Respeitado o entendimento do i. Magistrado a quo, 

a impugnação das agravantes, apresentada em 11/09/2016 (fls. 16/20), é tempestiva, de 

sorte que não há que se falar em recolhimento das custas processuais mediante aplicação 

analógica do art. 4º, § 8º da Lei Estadual nº 11.608/2003. Referido recolhimento é 

providência necessária tão somente nas habilitações retardatárias, consoante dispõe o art. 

10, § 3º da Lei de Custas.

Neste sentido são vários os precedentes das C. Câmaras 

Reservadas de Direito Empresarial desta Corte:

“IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CUSTAS PROCESSUAIS. 
Despacho agravado que determina o recolhimento de tal verba. LRE que prevê 
pagamento de custas apenas em caso de habilitação de crédito retardatária, o 
que não é o caso. Precedentes desta Corte. Provimento do recurso para 
determinar o regular processamento do incidente, dispensado o recolhimento 
das custas.” (Agravo de Instrumento nº 2107598-23.2016.8.26.0000, 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 
07/12/2016).

“Processual. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. 
Determinação à impugnante do recolhimento da taxa judiciária, nos termos da 
Lei Estadual nº 11.608/2003, sob pena de cancelamento do incidente. 
Descabimento. Art. 4º, § 8º, do referido diploma legal, com redação dada pela 
Lei Estadual nº 15.760/2015, que se refere especificamente às hipóteses de 
habilitação retardatária. Entendimento pacificado pelas Câmaras Reservadas 
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de Direito Empresarial deste E. TJSP, no tocante à desnecessidade de 
recolhimento de custas judiciais em incidente de impugnação de crédito no 
âmbito de recuperação judicial. Decisão reformada. Agravo de instrumento da 
impugnante provido.” (Agravo de Instrumento nº 2205845-73.2015.8.26.0000, 
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 
03/02/2016). No mesmo sentido, ainda: AI nº 2154835-87.2015.8.26.0000, 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 
11/11/2015; AI nº 2161454-67.2014.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 15/06/2015; e AI nº 
0048849-52.2013.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. 
Des. Ligia Araújo Bisogni, j. 19/08/2013.

Assim, descabida a determinação de recolhimento das custas 

processuais pelas agravantes, se impõe a reforma da r. decisão agravada e o consequente 

prosseguimento do incidente de impugnação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso. 

                            ALEXANDRE MARCONDES
                               Relator
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