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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0019697-88.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARIA ROSA 
APARECIDA DE CARVALHO, é apelado FADIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Privado 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 GRAVA BRAZIL 
(Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO E 
SILVÉRIO DA SILVA.

São Paulo, 23 de janeiro de 2018.

Salles Rossi
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº: 38.007
Apelação Cível nº: 0019697-88.2016
Comarca: Sorocaba  4ª Vara
1ª Instância: Processo nº: 1969788/2016
Apte.: Maria Rosa Aparecida de Carvalho
Apda.: Fadin Indústria e Comércio Ltda. (Massa Falida)

VOTO DO RELATOR

EMENTA  HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA 
 Competência desta Turma Julgadora, ante a prevenção 

gerada pelo julgamento de anteriores recursos, envolvendo a 
mesma massa falida  Decreto de improcedência  Acordo 
firmado na esfera trabalhista que não foi firmado pela Massa 
Falida, mas por empresa diversa  Ausência de prova, a cargo 
da habilitante produzir, no sentido de que se cuidam de 
empresas que integram o mesmo grupo econômico - Sentença 
mantida - Recurso improvido.

Cuida-se de Apelação Cível dirigida em face da r. 

sentença proferida em Habilitação de Crédito nos autos da Falência de Fadin 

Indústria e Comércio Ltda., julgada improcedente.

Inconformada, apela a habilitante (fls. 29/31), 

sustentando a necessidade de reforma da r. sentença recorrida, na medida em 

que na certidão em que se funda a presente habilitação consta a falida como 

executada, cuja inclusão deu-se em virtude do inadimplemento das 
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obrigações trabalhistas assumidas pela devedora principal (Itanguá Indústria e 

Comércio Ltda). Aguarda o provimento recursal, com a inclusão do crédito 

tal qual postulado na exordial.

Regularmente intimada, a massa falida deixou de ofertar 

contrarrazões, o que está certificado a fls. 34.

Manifestação ministerial em primeiro grau e parecer da d. 

Procuradoria Geral de Justiça (fls. 38/4 e 47/49, respectivamente), ambas pelo 

improvimento.

É o relatório. 

Inicialmente, recebo o apelo no duplo efeito, à luz do 

disposto no artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao seu julgamento, 

em atenção ao inciso II do artigo 1.011 do mesmo diploma legal.

Também de ser reafirmada a competência desta Turma 

Julgadora para conhecer do presente apelo, por força da prevenção oriunda do 

julgamento de outros recursos, envolvendo a mesma massa falida recorrida.

O recurso não comporta provimento.

No tocante à pretensão recursal propriamente dita, tem-se 

que, em que pesem os reclamos da habilitante e aqui apelante, descabida a 

inclusão do crédito por ela pretendida, haja vista que o acordo firmado na 

esfera trabalhista no qual se funda a presente habilitação, não foi firmado pela 

Massa Falida, mas por empresa diversa.

Verifica-se ainda a ausência de prova, a cargo da 

habilitante produzir, no sentido de que se cuidam de empresas que integram o 

mesmo grupo econômico, de sorte que, como bem pondera o d. Procurador 

de Justiça que nos autos oficia, '... a reclamada não foi atingida pela extensão 

da falência decretada...' (fls. 48).

Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, em seus 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0019697-88.2016.8.26.0602 -Voto nº 38.007 4

inteiros termos.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

SALLES  ROSSI

Relator
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