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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2200695-43.2017.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante 
ITAU UNIBANCO S.A, são agravados MPG TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA. - 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MPG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS 
AGRÍCOLAS LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MPG METALURGIA, 
COMÉRCIO E RESTARAUÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso 
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte. V. U., de 
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR CIAMPOLINI 
(Presidente sem voto), HAMID BDINE E CARLOS DIAS MOTTA.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Fortes Barbosa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento 2200695-43.2017.8.26.0000

Agravante: Itaú Unibanco SA

Agravados: Mpg Tratores e Equipamentos Ltda. - Em 
Recuperação Judicial e outros

Interessado: Ligero e Giosa Ligero Advogados - 
Administrador Judicial

Número de origem: 1011062-39.2017.8.26.0482 

Voto 13491

                  Ementa
Recuperação judicial - Determinação para que os bancos credores 
fiduciários se abstenham de promover os “débitos autorizados” em 
contas de titularidade das recuperandas ou medidas de busca e 
apreensão dos bens objeto de garantias fiduciárias - Discussão 
acerca da natureza do crédito  Supressão de instância 
potencializada  Ausência de decisão judicial acerca da natureza 
do crédito - Suspensão das ações e execuções movidas contra a 
recuperanda observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias - Bens 
de capital essenciais a sua atividade empresarial  Transporte de 
carga  Caminhões  Abstenção de medidas de busca e apreensão 
durante o prazo de “stay” - “Débitos autorizados”  Cabimento  
Permanência da exigibilidade do cumprimento dos contratos 
celebrados  Prazo de “stay”  Contagem de prazo não 
especificada na decisão recorrida  Impossibilidade de apreciação 
por esta instância revisora  Recurso não conhecido nessa parte - 
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em 
parte. 

Cuida-se de agravo de instrumento tirado 

contra decisão emitida pelo r. Juízo de Direito da 

3ª Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, 

que rejeitou embargos de declaração opostos em face 

de decisão determinativa de que os bancos credores 

fiduciários se abstenham de promover os “débitos 
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autorizados” nas contas das recuperandas ou medidas 

de busca e apreensão dos bens objeto de garantias 

fiduciárias instituídas pelas recuperandas.

O agravante argumenta que o crédito 

decorrente da Operação 30296/89656342 é 

extraconcursal, por estar garantido por cessão 

fiduciária de crédito, tendo sido contrariado o §3º 

do artigo 49 da Lei 11.101/2005. Afirma não ser 

necessário o registro dos contratos garantidos por 

cessão fiduciária. Aduz que a impossibilidade de 

serem efetuadas a apreensão e a retenção de bens e 

valores deve estar condicionada, durante o período 

do “stay period” ao pagamento das parcelas dos 

financiamentos garantidos por alienação fiduciária, 

tanto as que já se encontram vencidas, como as que 

vencerem durante o prazo de suspensão. Salienta 

que, após o “stay period” deve ser permitida a 

busca e apreensão do bem dado em garantia no 

contrato celebrado entre as partes. Argumenta que o 

prazo de suspensão é material, devendo ser contado 

em dias corridos. Pede a reforma da decisão 

recorrida para que os créditos referentes às 

operações decorrentes de arrendamento mercantil e 

aqueles dotados de garantia fiduciária sejam 

excluídos da recuperação judicial. De forma 

alternativa, pleiteia que as agravadas paguem as 

parcelas dos financiamentos garantidos por 

alienação fiduciária que já se encontram vencidas, 

bem como as que se vencerem durante o prazo de 

suspensão. Pretende, no mais, que seja permitida a 

busca e apreensão dos bens dados em garantia após o 
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“stay period”, que deverá ser contado em dias 

corridos (fls.01/27).

Ausente pedido de efeito suspensivo, o 

recurso tramitou no efeito meramente devolutivo 

(fls. 157/158).

Foram prestadas informações judiciais (fls. 

161/163).

Em contraminuta, os agravados propõem a 

manutenção do “decisum” (fls. 164/174).  

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório. 

Os agravados pleitearam, liminarmente, que 

os credores fiduciários se abstenham de promover 

medidas de busca e apreensão de bens essenciais à 

manutenção de sua atividade, bem como se abstenham 

de proceder a qualquer débito autorizado em suas 

contas correntes.

A liminar foi deferida, decisão contra a 

qual o recorrente se insurge.

A apreciação da questão relativa à natureza 

do crédito do recorrente, caso conhecida, 

implicaria em supressão de instância e violação do 

procedimento inserido na própria Lei 11.101/2005. 

Na espécie, o devedor apresentou a lista de 

credores, mas ainda não há notícia de apreciação 
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pelo administrador judicial e nem decisão do Juízo 

recuperacional a respeito. 

A Lei 11.101/2005 transferiu para o 

administrador judicial a incumbência de verificar 

os créditos e apenas “a posteriori”, é feita a 

conferência pelo Juízo recuperacional. 

Após o devedor apresentar a lista de 

credores, é aberto prazo para que o interessado 

apresente divergência perante o administrador 

judicial. Este acolherá ou rejeitará a manifestação 

do credor, efetivado a verificação (artigo 7 da Lei 

11.101) e, em seguida, será aberto prazo para 

apresentação da eventual impugnação que será 

julgada por sentença. 

No caso, não havia ocorrido, ainda, no 

momento em que foi proferida a decisão recorrida, 

publicação do edital previsto no §1º do artigo 52 

da mesma Lei 11.101 e, consequentemente, ainda não 

foi oportunizada a apresentação de divergência ou 

impugnação ao crédito. Não houve, portanto, decisão 

judicial específica sobre a matéria, ou seja, 

acerca de qual seria a natureza do crédito de 

titularidade do recorrente. 

Acresça-se que o recorrido afirma que não 

registrou o contrato em questão, o que, a 

princípio, inviabilizaria o reconhecimento da 

extraconcursalidade do crédito, considerando o 
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disposto na Súmula 60 deste Tribunal, ausente 

requisito formal para a expansão da eficácia da 

garantia fiduciária perante terceiros.

A análise da matéria proposta e atinente à 

qualificação do crédito, de toda maneira, neste 

momento, então, é inapropriada e inoportuna, 

devendo tal questão seguir seu curso normal, sem 

atropelos.

Cabe, então, a análise da decisão recorrida 

em termos genéricos, não tendo sido direcionada 

especificamente para a recorrente, mas, isso sim, a 

bancos credores fiduciários.

Nos termos do artigo 49, §3º da Lei n.º 

11.101/2005, o crédito decorrente de contrato 

garantido por alienação fiduciária não se submete 

aos efeitos da recuperação judicial. Por outro 

lado, o mesmo dispositivo, bem como o §4º, do 

artigo 6º da mesma lei, preveem, em benefício da 

recuperanda, a suspensão das ações e execuções 

movidas contra a recuperanda, observado o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, com a proibição de 

venda ou retirada do estabelecimento, dos bens de 

capital essenciais a sua atividade empresarial, 

durante o prazo mencionado. 

No caso concreto, foi deferido o 

processamento da recuperação judicial das agravadas 

em 18 de julho de 2017, determinando-se a suspensão 
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das ações e execuções ajuizadas contra as 

recuperandas, observado o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias previsto no artigo 6º da Lei 

11.101/05. O prazo ainda está em curso.

As recuperandas possuem como atividade 

principal a fabricação de peças para material 

rodante de colhedoras de cana de açúcar, razão pela 

qual não há como deixar de reconhecer a 

essencialidades dos bens oferecidos como garantia 

fiduciária, os quais correspondem a caminhões, 

veículos destinados ao transporte de carga.

Ademais, o recorrente não informou se houve 

ajuizamento de ações de busca-e-apreensão, bem como 

do estágio de tramitação dos eventuais processos, 

salientando-se que o deferimento da suspensão deve 

mirar o estado em que os processos se encontrem, 

não se sabendo, nem mesmo, se estão em trâmite.

No tocante aos “débitos autorizados”, 

porém, não há razão para o impedimento. Ainda que 

deferido o processamento da recuperação judicial, é 

imperativo o cumprimento dos contratos celebrados 

pelas recuperandas, sendo exigíveis as parcelas em 

questão. A suspensão prevista no artigo 6º refere-

se apenas a ações e execuções, não incluindo 

débitos decorrentes de contratos celebrados pelas 

recuperandas e que envolvem créditos garantidos por 

alienação fiduciária, o que é o caso dos autos.
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Por fim, no tocante à contagem do prazo de 

suspensão, a decisão recorrida não especificou se o 

prazo deve ser contado em dias úteis ou corridos, 

não cabendo, então, a apreciação originária da 

matéria por esta instância revisora, razão pela 

qual não se conhece do recurso nessa parte.

Assim, conhecesse-se em parte do recurso e, 

na parte conhecida, confirma-se parcialmente a 

decisão recorrida, mantida a determinação de que o 

recorrente se abstenha de promover medidas de busca 

e apreensão dos bens objeto dos contratos com 

garantia fiduciária, salientando-se que a suspensão 

deve observar o prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias contados do deferimento do 

processamento da recuperação judicial. No mais, 

revoga-se a determinação para que os bancos 

credores fiduciários se abstenham de promover 

“débitos autorizados”.

Conhece-se, por isso, em parte do recurso 

e, na parte conhecida, dá-se provimento parcial ao 

agravo. 

Fortes Barbosa

Relator
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