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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2164756-02.2017.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante BANCO FIBRA 
S.A., é agravado RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA E OUTRA.

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 sem voto), MAURÍCIO PESSOA E CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 8 de janeiro de 2018.

Carlos Alberto Garbi
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2164756-02.2017.8.26.0000 -Voto nº 27.235 2

Agravo de Instrumento nº 2164756-02.2017.8.26.0000.

Comarca: Tatuí (3ª Vara Cível).

Agravante: Banco Fibra S.A.

Agravado: Rontan Eletro Metalúrgica Ltda e Outra.

VOTO Nº 27.235

FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADA NO 
PRAZO DE DEFESA. SUSPENSÃO DA AÇÃO 
FALIMENTAR.

Deve ser notado que, no prazo de defesa da ação de falência, 
noticiou a agravada a precedente propositura do pedido de 
recuperação judicial, nos termos do que faculta o art. 95, da 
Lei nº 11.101/2005. Considerando-se o deferimento do 
processamento da recuperação, a falência deve ser suspensa, 
exatamente como determinado. Decisão agravada mantida. 
Recurso não provido.

Recorreu o agravante a decisão, proferida pela Doutora Ligia Cristina 

Berardi Possas, que suspendeu o pedido de falência em virtude de decisão 

proferida nos autos de recuperação judicial das agravadas. Sustentou, no recurso, 

que é credora extraconcursal, pois o título emitido, no qual constam as agravadas 

como avalistas, foram garantidos por cessão fiduciária de direitos. Alegou que o 
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pedido de recuperação judicial não acarreta a suspensão do pedido de falência. 

Afirmou que as agravadas abandonaram suas atividades empresariais, o que 

evidencia o estado falimentar. Pediu a suspensão do processo de recuperação 

judicial e o regular seguimento da ação de falência. 

Indeferida a antecipação da tutela recursal, o Administrador Judicial e a 

recuperanda pediram o não provimento do recurso.

A recuperanda pediu a condenação do recorrente ao pagamento de 

honorários recursais.

A Procuradoria de Justiça, pelo parecer subscrito pela Doutora Selma 

Negrão Pereira dos Reis, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

As partes não manifestaram oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

A agravante figurou como avalista em cédula de crédito bancário emitida 

em favor de Fundição Brasileira de Alumínio Ltda., que deixou de ser paga e, 

por isso, levada a protesto. Segundo afirmou a recorrente, há crédito no valor de 

R$ 5.223.943,12 a receber.

Por não ter pago a avalista da dívida, pediu a instituição financeira a 

falência de Rontan Metalúrgica Ltda. O pedido de falência foi apresentado em 

10 de janeiro de 2017, sendo certo que, em 17 de fevereiro deste ano, apresentou 

a agravada pedido de recuperação judicial (fls. 210). Diante disso, determinou a 

Douta Magistrada a suspensão da ação falimentar, em virtude do deferimento do 

processamento do pedido de recuperação [autos nº 1000883-08.2017.8.26.0624].

Contra esta decisão, opôs a agravante embargos de declaração, que foram 
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assim decididos na decisão agravada:

“Sustenta o embargante que esta falência não deve ser suspensa por 

força de decisão proferida nos autos da recuperação judicial de nº 

1000883-08.2017, pois seu crédito é extraconcursal.

Contudo, como bem salientado pela Administradora Judicial a fls. 

244/247, no contrato discutido nesta ação a empresa Rontan Eletro 

Metalúrgica Ltda teve participação como avalista da devedora 

principal, a empresa FBA Fundição Brasileira de Alumínio Ltda, 

portanto, obrigação solidária, mas autônoma, enquandrando-se, desta 

forma, como crédito quirografário.

Assim, conclui-se que a tese do embargante não foi acolhida e ele, 

valendo-se do meio recursal inadequado, pretende, na realidade, a 

reforma da decisão embargada, de maneira que não merecem 

acolhida embargos de declaração com nítido caráter infringente”

Conquanto a agravante pretenda o reconhecimento da natureza 

extraconcursal do crédito que possui em relação às agravadas, recuperandas, 

certo é que esta questão somente poderá ser dirimida nos autos da recuperação 

judicial.

De outra parte, deve ser notado que, no prazo de defesa da ação de 

falência, noticiou a agravada a precedente propositura do pedido de recuperação 

judicial, nos termos do que faculta o art. 95, da Lei nº 11.101/2005.

Considerando-se o deferimento do processamento da recuperação, a 

falência deve ser suspensa, exatamente como determinado. É o que esclarece 

Fábio Ulhoa Coelho:

 “Entre as alternativas que se abrem ao demandado no pedido de 
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falência está a impetração da recuperação judicial no prazo da 

contestação.

Se ela estiver convenientemente instruída (art. 51) e o pedido 

formulado tiver por base a impontualidade injustificada (art. 96, 

VII), a falência não poderá ser decretada. Opera-se, nesse caso 

específico, a suspensão do pedido de falência” (Comentários à Lei de 

Falências, Ed. Saraiva, 10ª ed., p. 347).

Neste sentido é o parecer da D. Procuradoria de Justiça:

“No caso presente, a recuperação judicial foi devidamente informada 

em contestação, portanto, ao caso de aplica o disposto no art. 96, 

inciso VII c/c art. 95, ambos da LFR.

Quanto à pretensão de que se reconheça cuidar-se de crédito 

extraconcursal, é de se consignar que a lei não limita a suspensão do 

pedido de falência apenas aos créditos quirografários, além de que, 

há de se respeitar o stay period, incumbindo ao banco comprovar a 

natureza de seu crédito em sede apropriada”.

Por fim, não se justifica a fixação de honorários recursais, como requereu 

a recuperanda, em virtude da natureza da decisão examinada, como bem 

esclarece Luiz Dellore: 

“Na maior parte das vezes, quando da prolação de uma 

decisão interlocutória, não há fixação de honorários. Basta 

pensar em uma decisão que aprecia tutela de urgência, na 

qual não há qualquer condenação em sucumbência; no 

julgamento desse agravo, não haverá majoração em 

honorários, pois antes não houve fixação de honorários. 

Contudo, nos casos em que houver fixação de honorários na 
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interlocutória, então caberá a sucumbência recursal” (Teoria 

Geral do Processo, Comentários ao CPC de 2015, Fernando 

da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, Andre Vasconcelos 

Roque, Zulmar Duarte de Oliveira Jr., Ed. Método, 2ª ed., p. 

332).

A decisão agravada, acertadamente, determinou a suspensão da ação 

falimentar.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

CARLOS ALBERTO GARBI
 relator 
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