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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 
Instrumento nº 2226654-16.2017.8.26.0000, da Comarca de São 
Paulo, em que é agravante COMPANHIA PAULISTA DE TRENS 
METROPOLITANOS - CPTM, são agravados INEPAR S/A INDÚSTRIA 
E CONSTRUÇÕES, INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, 
INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES S/A, IESA - 
PROJETOS EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, IESA ÓLEO & 
GÁS S/A, INEPAR – TELECOMUNICAÇÕES S/A, IESA 
TRANSPORTES S.A., SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS 
S.A. e TT BRASIL ESTRUTURAS METÁLICAS S/A.

ACORDAM, em 1ª 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 Exmos. 
Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente) e CESAR 
CIAMPOLINI.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

CARLOS DIAS MOTTA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2226654-16.2017.8.26.0000

Agravante: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM 
Agravados: Inepar S/A Indústria e Construções, Inepar 
Equipamentos e Montagens S/A, Inepar - Administração e 
Participacões S/A, Iesa - Projetos Equipamentos e Montagens 
S/A, Iesa Óleo & Gás S/A, Inepar – Telecomunicações S/A, Iesa 
Transportes S.a., Sadefem Equipamentos e Montagens S.a. e Tt 
Brasil Estruturas Metálicas S/A 
Interessado: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda - 
Administrador Juciail

Comarca: São Paulo

Voto nº 13187

Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. 
decisão que determinou a intimação da agravante para que 
efetue o depósito do valor de R$ 9.397.640,30, no prazo de 
quinze dias, sob pena de execução coercitiva da dívida 
(constrição via BacenJud).

Preliminar de não conhecimento recursal, por 
descumprimento do disposto no art. 1.016, inciso IV, do 
CPC/15, suscitada em contraminuta. Rejeição. Patronos 
das agravadas que foram devidamente intimados, 
inexistindo prejuízo à apresentação de resposta ao recurso 
interposto. Precedentes jurisprudenciais.  

Segunda preliminar de não conhecimento, por inovação 
recursal e supressão de instância, suscitada em 
contraminuta. Rejeição. Teses recursais de violação ao 
devido processo legal e cerceamento de defesa que 
constituem matéria de ordem pública, cognoscíveis, 
inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Preliminar recursal de nulidade da r. decisão recorrida 
por violação ao princípio constitucional do devido 
processo legal. Acolhimento. Inteligência do art. 5º, LIV, 
da CF/88, do qual decorrem os princípios do contraditório e 
da ampla defesa. Adiantada etapa do feito recuperacional e 
dificuldades financeiras para pagamento dos créditos 
faltantes que não legitimam a pretensão incidental de 
cobrança/monetização de valores. Destinação do montante 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2226654-16.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto nº13187  - p.3/12

arrecadado à consecução dos objetivos sociais e 
econômicos do processo de soerguimento. Irrelevância. 
Providência que demanda ação autônoma, inobstante a 
confissão extrajudicial havida. Inexistência de juízo 
universal na recuperação judicial. Eventual incontrovérsia a 
respeito do valor da dívida que não dispensaria o exercício 
do amplo contraditório perante o juízo competente, a quem 
caberia decidir sobre prescrição e incidência de 
consectários moratórios. Relevantes princípios da 
preservação da empresa e da supremacia do interesse 
coletivo/social sobre o individual que tampouco autorizam 
a subversão da ordem processual, com a apreciação 
incidental de questão sujeita à ação própria. Irrazoável, 
ademais, supor que a manifestação por ofício-resposta seja 
apta a garantir o pleno exercício do amplo contraditório 
inerente às vias ordinárias, mesmo diante do notável caráter 
social do feito recuperacional. Posteriormente ao ofício-
resposta da agravante, seguiram-se duas manifestações das 
agravadas, uma delas juntando documento que serviu de 
fundamento para a r. decisão recorrida, e sobre o qual não 
houve manifestação da agravante. Cerceamento de defesa 
caracterizado. Afastada a cobrança/monetização de créditos 
incidentalmente nos autos principais da recuperação, 
sobressai inadmissível a intimação da agravante para 
depósito judicial no prazo de quinze dias, sob pena de 
execução coercitiva (constrição via BacenJud). 
Naturalmente, nada obstaria o adimplemento voluntário, 
por devedores das recuperandas, diretamente nos autos 
recuperacionais, facilitando o manejo dos recursos para 
pagamento de créditos concursais e extraconcursais. 
Todavia, no caso vertente houve pretensão resistida da 
agravante, cujos fundamentos deverão ser apreciados 
conforme estabelecido neste julgamento. Ausentes 
argumentos aptos a infirmar as convicções judiciais 
esposadas, a liminar deferida deve ser confirmada. Agravo 
de instrumento provido. 

Agravo interno. Interposição contra decisão liminar que 
deferiu o requerimento de efeito suspensivo. Julgamento de 
mérito do agravo de instrumento, do qual foi tirado o 
recurso. Agravo interno prejudicado.  

Vistos. 
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Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento 

de efeito suspensivo, interposto por Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos - CPTM, em razão da r. decisão de fls. 61343/61350, 

proferida nos autos da recuperação judicial nº. 

1010111-27.2014.8.26.0037 pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Falências 

e Recuperações Judiciais da Capital, que determinou a intimação da 

agravante para que efetue o depósito do valor de R$ 9.397.640,30, 

no prazo de quinze dias, sob pena de execução coercitiva da dívida 

(constrição via BacenJud).

Alega a agravante, em resumo, que: as agravadas 

requereram, em 19/04/2017, sua intimação para que efetuasse o 

pagamento de R$ 9.397.640,30; segundo as agravadas, a retenção 

indevida da referida quantia estaria prejudicando o cumprimento do 

plano; a r. decisão recorrida padece de nulidade, pois violou o devido 

processo legal; as partes firmaram um contrato de prestação de 

serviços técnicos especializados em 22/08/2005; a execução foi 

apenas parcial, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato 

motivada pelo julgamento do TCE, que considerou irregular a 

contratação; segundo as agravadas, após a rescisão, a CPTM teria 

reconhecido a existência do débito de R$ 2.008.038,24, por serviços 

prestados e não pagos (R$ 9.397.640,30 em fevereiro/2017); o pleito 

das agravadas não é admissível no processo de soerguimento, 

devendo eventual crédito que lhes seja devido ser objeto de ação 

própria, no juízo competente, garantido o contraditório e a ampla 

defesa nas fases de conhecimento e execução; inexiste previsão legal, 

doutrinária ou jurisprudencial que possibilite às agravadas exigirem, 

na recuperação, o pagamento de eventuais créditos que possuam; 

não foi garantido o contraditório e a ampla defesa; o Juízo 

recuperacional determinou o envio de ofício à CPTM para que falasse 

sobre o pleito das agravadas, o qual foi respondido; a simples 
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resposta a um ofício não pode ser traduzida como amplo direito ao 

contraditório; o débito não é incontroverso, além de carecer de 

liquidez e certeza; inexiste confissão de dívida assinada por duas 

testemunhas; respondido o ofício, as agravadas juntaram documento 

novo (email) que serviu de embasamento à r. decisão recorrida, sem 

que houvesse prévia manifestação da CPTM, caracterizando 

cerceamento de defesa; referido documento influiu na questão da 

prescrição, pois, segundo as agravadas, teria interrompido o prazo 

prescricional para a cobrança do crédito em questão; a pretensão 

das agravadas encontra-se prescrita; o Juízo recuperacional aplicou 

o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/02), quando o correto 

seria o prazo quinquenal (art. 206, § 5º, inciso I, do CC/02 e art. 1º-

C, da Lei nº. 9.494/97); em correspondência enviada às agravadas, 

em 04/02/2010, a CPTM noticiou que estaria ultimando as 

providências para a rescisão do contrato firmado; em carta datada de 

27/07/2010, as agravadas cobraram a quantia de R$ 14.618.331,26 

(atualizada até 30/05/2010); em resposta enviada em 20/03/2012, 

a CPTM reconheceu como devido o débito de R$ 2.008.038,24 (até 

junho/2005); tomando-se como termo inicial do prazo prescricional 

a data de 27/07/2010, o direito de cobrança judicial prescreveu em 

28/07/2015; o email trocado entre as partes em 03/04/2014 não se 

presta a interromper a prescrição, pois nele inexiste qualquer 

reconhecimento de valor ou data de pagamento a ser honrada; ainda 

que assim não fosse, o prazo prescricional só pode ser interrompido 

uma única vez; logo, se o prazo prescricional foi interrompido em 

20/03/2012 (data em que reconhecido o débito de R$ 2.008.038,24 - 

até junho/2005 - pela CPTM), e reiniciado em 21/03/2012, o direito 

de ação das agravadas prescreveu em 21/03/2017; ainda que fosse 

possível postular o crédito pretendido na própria recuperação, tal 

direito estaria igualmente prescrito, tendo em vista que o pedido foi 

formulado pelas agravadas em abril/2017; havendo prescrição, não 
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há falar em retenção indevida; o montante apontado pelas agravadas 

excede o real valor do débito, vez que foi atualizado de junho/2005 

até fevereiro/2017, com correção monetária pela Tabela do TJSP e 

juros moratórios de 1% ao mês; deve-se observar o contrato firmado 

entre as partes; incide apenas a correção monetária e pelos índices 

estipulados na cláusula 10.1; os juros moratórios são indevidos por 

falta de previsão contratual, sendo inaplicável a cláusula 8.6; ainda 

que devidos os juros moratórios, o percentual aplicável deve ser 

aquele previsto na referida cláusula 8.6 (6% ao ano e não 12%); a 

rescisão do contrato não cria para as partes contratantes novos 

direitos, tampouco afasta a aplicação das cláusulas ali ajustadas; a 

data base para incidência dos juros moratórios é 27/10/2011; 

portanto, o débito corrigido monetariamente até 11/08/2017 perfaz 

R$ 3.582.477,86; o requerimento de efeito suspensivo deve ser 

deferido, pois o cumprimento da r. decisão recorrida pode obstar a 

expansão e modernização da malha ferroviária, prejudicando a 

administração pública e os usuários do serviço de transporte 

público.

As agravadas apresentaram manifestação antecipada 

(fls. 19/28), aduzindo que: o requerimento de efeito suspensivo deve 

ser indeferido por ausência de prova dos prejuízos alegados; segundo 

o relatório da administração da CPTM do ano de 2016, no decorrer 

do mencionado exercício, do total de R$ 1,5 bilhão contemplado na 

Lei Orçamentária para investimentos na CPTM, foram concretizados 

R$ 840 milhões (55%); a ordem de pagamento imediato do débito 

não acarreta a drástica paralisação alegada; a agravante reconheceu, 

expressamente, a dívida; há risco de dano reverso, pois o montante 

cobrado é essencial ao cumprimento do plano de recuperação 

judicial; em razão da supremacia do interesse coletivo sobre o 

interesse individual, impunha-se a análise da questão pelo Juízo 
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recuperacional; a agravante inova na sua tese ao afirmar que seria 

necessário o ajuizamento de ação própria para cobrança do débito; 

tal argumento não pode ser conhecido pelo E. Tribunal ad quem, sob 

pena de violação ao princípio do duplo grau que veda a supressão de 

instância; o prazo prescricional aplicável é decenal; houve 

interrupção da prescrição diante do reconhecimento do direito pela 

agravante em 2014; a correção monetária deve observar a Tabela do 

TJSP, pois o contrato foi rescindido pela própria agravante, não mais 

se aplicando os índices nele fixados; os juros moratórios são devidos 

nos termos dos arts. 406 e 407, ambos do CC/02.

O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls. 

182/189).

Contra a r. decisão liminar, as agravadas 

interpuseram agravo interno (fls. 01/11), sustentando, em síntese, 

que: não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento 

de efeito suspensivo; a manutenção da r. decisão recorrida não 

acarreta prejuízos; a dívida origina-se de serviços efetivamente 

prestados e foi confessada pela CPTM; há, por outro lado, perigo de 

dano inverso, consubstanciado no potencial descumprimento do 

plano de recuperação; inexiste nulidade por violação ao devido 

processo legal (contraditório e ampla defesa); a pretensão de 

cobrança da dívida não está prescrita.

O agravo interno foi devidamente respondido (fls. 

76/79), tendo transcorrido in albis o prazo para manifestação do 

administrador judicial (fls. 80). 

Paralelamente, o agravo de instrumento teve regular 

processamento, com apresentação de resposta pelas agravadas (fls. 

195/217) e pelo administrador judicial (fls. 545/551).
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A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

desprovimento do recurso (fls. 553/556).

Houve manifesta oposição das partes ao julgamento 

virtual do presente feito (fls. 181 e 193).

É o relatório.

Decido:

Preliminarmente, cumpre afastar a arguição de não 

conhecimento recursal, por descumprimento do disposto no art. 

1.016, inciso IV, do CPC/15, suscitada em contraminuta (fls. 

200/201). Isso porque tendo os patronos das agravadas sido 

devidamente intimados, inexistiu prejuízo à apresentação de 

resposta ao recurso interposto. Nesse sentido, confira-se:

Compra e Venda. Ação de rescisão contratual c.c. 
restituição de valores e indenização. Decisão agravada que 
rejeita a impugnação oposta ao cumprimento de sentença. 
Preliminar de não conhecimento do recurso. Rejeição. 
Descumprimento do art. 1.016, IV, do CPC/15 que não 
acarretou prejuízo à parte agravada. [...]. Preliminar 
rejeitada. Recurso não provido.  

(TJSP; Agravo de Instrumento 
2162269-59.2017.8.26.0000; Relator: Bonilha Filho; Órgão 
Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III 
- Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
09/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017)

[...]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO 
CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NO 
NOME DAS PATRONAS DA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO NA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA. 
NÃO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE NÃO 
CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO ART. 
1.016, IV, DO CPC/2015. Não há se falar em não 
conhecimento de agravo de instrumento por ofensa ao art. 
1.016, IV, do CPC/2015, quando os patronos da parte 
agravada são devidamente intimadas e não têm prejuízo na 
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apresentação de contraminuta. [...].

TJSP;  Agravo de Instrumento 
2139759-52.2017.8.26.0000; Relator): Adilson de Araujo; 
Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de 
Santa Branca - Vara Única; Data do Julgamento: 
19/09/2017; Data de Registro: 19/09/2017)

Ainda preliminarmente, impende rejeitar a segunda 

arguição de não conhecimento, fundada em inovação recursal e 

supressão de instância, suscitada em contraminuta (fls. 201/205). 

Isso porque as teses recursais de violação ao devido processo legal e 

cerceamento de defesa (fls. 05/08) constituem matéria de ordem 

pública, cognoscíveis, inclusive de ofício, em qualquer grau de 

jurisdição. 

Também em sede de preliminar, merece acolhimento a 

arguição recursal de nulidade da r. decisão recorrida por violação ao 

princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, 

da CF/88), do qual são corolários os princípios do contraditório e da 

ampla defesa.

Com efeito, compulsando os autos deste agravo de 

instrumento, em cotejo com os autos da recuperação judicial nº. 

1010111-27.2014.8.26.0037, verifica-se que, na parte em que 

interessa ao presente recurso, a r. decisão recorrida foi proferida nos 

seguintes termos:

“[...].

Inicialmente, deve-se observar que as recuperandas estão 
em fase final de cumprimento do plano de recuperação. 
Entretanto, vêm encontrando extrema dificuldade de 
finalizar o pagamento de verbas concursais e 
extraconcursais, inclusive verbas de salários para centenas 
de funcionários, em razão da escassez de recursos 
financeiros.
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Daí que o recebimento dos valores devidos por seus 
credores torna-se fundamental para o atingimento dos 
objetivos sociais e econômicos do processo coletivo de 
recuperação judicial.

Muito embora não esteja havendo propriamente uma 
compensação de valores, mas apenas e tão somente uma 
retenção indevida de valores devidos às recuperandas pela 
CPTM, o fato é que a existência da dívida é incontroversa, 
inclusive em relação ao seu valor.

A discussão limita-se à ocorrência da prescrição e à 
incidência dos juros e correção monetária.

Assim, o princípio da preservação da empresa e a 
supremacia do interesse coletivo/social sobre o interesse 
individual impõem a imediata análise da questão pelo juízo 
da recuperação judicial.

Destaque-se, por oportuno, que a CPTM teve garantido seu 
direito à ampla defesa e contraditório, não sendo razoável 
que, depois de instruída de forma completa nesses autos, 
sejam as partes remetidas às vias ordinárias, mormente 
quando se tem em vista as necessidades da devedora e o 
caráter social do presente feito.

Passo, assim, ao julgamento da pretensão de maneira 
incidental.

A defesa da CPTM não merece guarida.

[...].” (fls. 61345 do proc. 1010111-27.2014.8.26.0037)

Pois bem, em que pese a adiantada etapa do feito 

recuperacional e as dificuldades financeiras existentes para o 

pagamento dos créditos faltantes, não se pode admitir que as 

agravadas deduzam, incidentalmente, pretensão de cobrança (ou 

monetização  fls. 402/416) de valores a que fariam jus, ainda que 

tal montante venha a ser destinado à consecução dos objetivos 

sociais e econômicos do processo de soerguimento.

De fato, trata-se de providência a demandar ação 

autônoma, inobstante o valor almejado tenha sido confessado 

extrajudicialmente (fls. 503/532), na medida em que inexiste juízo 
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universal na recuperação judicial.

Nem mesmo eventual incontrovérsia a respeito da 

dívida e seu respectivo valor dispensaria o exercício do amplo 

contraditório perante o juízo competente para a causa, a quem 

caberia decidir sobre a ocorrência de prescrição e a incidência de 

consectários moratórios. 

Tampouco os relevantes princípios da preservação da 

empresa e da supremacia do interesse coletivo/social sobre o 

individual seriam suficientes para autorizar a subversão da ordem 

processual, possibilitando a apreciação incidental, nos autos 

principais da recuperação, de questão sujeita à ação própria. 

Da mesma maneira, não é razoável supor que a 

singela manifestação por meio de ofício-resposta seja apta a garantir 

o pleno exercício do amplo contraditório inerente às vias ordinárias, 

mesmo diante, reitere-se, do notável caráter social do feito 

recuperacional. Tanto é assim que, posteriormente ao ofício-resposta 

da agravante (fls. 399/401), seguiram-se duas manifestações das 

agravadas (fls. 470/492 e 493/502), uma delas juntando documento 

(fls. 541/543) que serviu de fundamento para a r. decisão recorrida, 

e sobre o qual não houve manifestação da agravante, caracterizando, 

neste ponto, hipótese de cerceamento de defesa. 

Afastada, portanto, a possibilidade de 

cobrança/monetização de créditos de titularidade das recuperandas 

de forma incidental nos autos principais da recuperação judicial 

(proc. nº. 1010111-27.2014.8.26.0037), sobressai inadmissível a 

intimação da agravante para depósito judicial no prazo de quinze 

dias, sob pena de execução coercitiva (constrição via BacenJud).

Consigne-se, por oportuno, que, obviamente, nada 
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obstaria o adimplemento voluntário, por parte de devedores das 

recuperandas, diretamente nos autos recuperacionais, facilitando, 

assim, o manejo dos recursos para pagamento de créditos 

concursais e extraconcursais. Todavia, não foi o que ocorreu no caso 

sub examine, em que houve pretensão resistida da agravante, cujos 

fundamentos deverão ser apreciados conforme estabelecido neste 

julgamento.

Em suma, ausentes argumentos aptos a infirmar as 

convicções judiciais esposadas, tem-se que a liminar deferida deve 

ser confirmada.

Sem prejuízo, cumpre observar que o recurso de 

agravo interno tornou-se prejudicado em razão do julgamento do 

mérito do agravo de instrumento.   

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria 

constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, 

com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de 

instrumento, confirmada a liminar, e julgo prejudicado o agravo 

interno.   

Carlos Dias Motta

Relator
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