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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2206852-32.2017.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante 
PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS, é agravado TKK ENGENHARIA LTDA 
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

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
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Agravo de Instrumento nº 2206852-32.2017.8.26.0000 - São José dos Campos (4ª Vara 

Cível)

Agravante: Petroleo Brasileiro S.A - Petrobras

Agravado: TKK Engenharia Ltda - em recuperação judicial

Interessado: Alfredo Luiz Kugelmas

VOTO Nº 27.213

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DA 
AGRAVANTE DE QUE É CREDORA DE VALORES 
DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DE 
CONDIÇÕES DOS AJUSTES FIRMADOS COM A 
AGRAVADA. CRÉDITO QUE DEVE SER ALEGADO E 
APURADO EM SEDE PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA 
E DE LIQUIDEZ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO 
PROVIDO. 

Habilitação de crédito em recuperação judicial. Alegação da 
agravante de que é credora de mais de R$ 15.000.000,00, 
decorrente de descumprimento, pela agravada, de condições 
dos ajustes entre elas firmados. Alegação que deve ser 
levantada e apurada em sede própria. Ausência de certeza e de 
liquidez do crédito. Decisão mantida. Recurso não provido. 

A agravante impugnou decisão proferida pelo D. Magistrado que preside 

o processo de recuperação judicial da agravada e que, em incidente de 

habilitação de crédito, rejeitou sua pretensão.

Alegou a recorrente, em síntese, que pediu a declaração de seu crédito no 

valor de R$ 15.320.246,42; que há litígios em curso entre as partes, mas tal fato 

não impede o reconhecimento de seu crédito, vez que as demandas não têm 

relação com o valor cuja inclusão pediu; que firmaram diversos contratos de 

execução de obras durante os anos; que há contratos inadimplidos, que lhe 

geraram créditos; e que tem direito à habilitação do valor apontado. 

Não houve pedido liminar. 
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A agravada apresentou resposta na qual pediu a manutenção da decisão. 

O Administrador Judicial apresentou manifestação.

A Douta Procuradoria de Justiça, pelo parecer do Dr. Carlos Alberto 

Amin Filho , opinou pelo não provimento do recurso. 

É o relatório.

A decisão recorrida, proferida pelo Douto Magistrado que preside a 

recuperação judicial da agravada, tem o seguinte teor:

“Com efeito, conforme consta dos documentos carreados, 

bem como do bem lançado parecer da DD. Promotora de 

Justiça, o qual adoto e acolho como razão de decidir, o valor 

ora em análise não é líquido e certo.

Afinal, conforme informado pela própria habilitante (fls. 

1.145), os contratos em análise são objeto de discussão em 

ações próprias, inclusive no que tange ao cabimento da 

multa contratual decorrente de inexecução.

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente habilitação”

Não há motivos para a reforma da decisão. Da simples leitura das razões 

recursais, que contem 67 laudas, extrai-se que a agravante busca justificar o 

crédito apontado para sua inclusão no quadro geral de credores da recuperanda, 

sobre o qual não há liquidez e certeza.

Referidos créditos, que totalizam a quantia pretendida de R$ 

15.320.246,42, decorreriam de contratos de prestação de serviços firmados entre 

as partes e da inadimplência da agravada. Cada qual teria especificidades que 
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teriam dado causa aos valores sustentados pela agravante, originário de multas e 

perdas e danos pelo descumprimento contratual pela contratada.

Nota-se que o crédito não decorre da prestação de serviços em si, com 

emissão de nota fiscal inadimplida. Consiste em alegação de descumprimento, 

pela recuperanda, de cláusulas e de condições contratuais, dando origem à 

aplicação de penalidades e ressarcimentos pela inexecução dos ajustes.

Pretendendo a agravante o reconhecimento de seu vultoso crédito em 

face da recuperanda é imperioso valer-se das vias ordinárias para ver 

reconhecido o crédito pelo valor que sustenta. É em demanda própria que a parte 

poderá levantar seus argumentos, a justificar o crédito que alega ter, permitindo à 

recorrida o escorreito contraditório e ademais, a ampla instrução probatória.

Nesse passo, o Ministério Público que oficia em primeira instância assim 

também opinou: “Isso porque muito embora pretenda a habilitante a inclusão 

no quadro geral de credores de crédito derivado de inadimplemento contratual, 

ao que consta dos autos, parece se tratar de quantia ilíquida, cuja apuração 

dependerá de adequada dilação probatória perante o Juízo competente” (fls. 

1.673).

Portanto, não há motivos para a reforma da decisão, como pediu a 

agravante, que deve buscar o reconhecimento de seu crédito em sede própria e, 

após, pedir sua habilitação no processo coletivo em curso. 

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

CARLOS ALBERTO GARBI
 relator 
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