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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 
Instrumento nº 2231102-32.2017.8.26.0000, da Comarca de São 
Paulo, em que são agravantes INEPAR – TELECOMUNICAÇÕES S.A. 
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TT BRASIL ESTRUTURAS 
METÁLICAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SADEFEM 
EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A. – EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, IESA TRANSPORTES S.A. – EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA ÓLEO & GÁS S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA – PROJETOS, EQUIPAMENTOS E 
MONTAGENS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR – 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL e INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, são agravados TERMINAL MARITIMO DO 
GUARUJA S/A - TERMAG, COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 
- COPEL, COMPANHIA SIDERÚGICA NACIONAL, DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT e O 
JUIZO.

ACORDAM, em 1ª 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 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 2231102-32.2017.8.26.0000

Agravantes: INEPAR – TELECOMUNICAÇÕES S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TT BRASIL ESTRUTURAS 
METÁLICAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SADEFEM 
EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A. – EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, IESA TRANSPORTES S.A. – EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA ÓLEO & GÁS S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA – PROJETOS, EQUIPAMENTOS 
E MONTAGENS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR – 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL e INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
Agravados: TERMINAL MARITIMO DO GUARUJA S/A - TERMAG, 
Companhia Paranaense de Energia - Copel, Companhia 
Siderúgica Nacional, Departamento Nacional de Infra-estrutura 
de Transportes Dnit e O Juizo 
Interessado: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.

Comarca: São Paulo

Voto nº 13190

Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. 
decisão que indeferiu a monetização de créditos em face 
dos agravados. Pretensão recursal de pagamento imediato 
dos seguintes valores: 1) TERMAG: R$ 3.685.566,99; 2) 
DNIT: R$ 27.904.701,17; 3) COPEL: R$ 19.787.820,31; e 
4) CSN: R$ 11.829.455,56. Julgamento de questão similar 
no AI 2226654-16.2017.8.26.0000 (monetização contra 
CPTM). 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 
arrecadado à consecução dos objetivos sociais e 
econômicos do processo de soerguimento. Irrelevância. 
Providência que demanda ação autônoma. Inexistência de 
juízo universal na recuperação judicial. Pendência de 
controvérsias, algumas já judicializadas, sobre as relações 
jurídicas creditícias existentes entre as partes. Imperioso o 
exercício do amplo contraditório, pelos envolvidos, perante 
o juízo competente, a quem caberá decidir sobre questões 
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preliminares e meritórias. Relevantes princípios da 
preservação da empresa e da supremacia do interesse 
coletivo/social sobre o individual que não autorizam a 
subversão da ordem processual, com a apreciação 
incidental de questões sujeitas a ações próprias. 
Imprescindível que se evite a prolação de decisões 
conflitantes sobre a imposição de obrigações pecuniárias 
relevantes aos agravados. Irrazoável, ademais, supor que a 
simples manifestação na origem, por COPEL e CSN, a qual 
sequer foi apresentada por TERMAG e DNIT, seria apta a 
garantir o pleno exercício do amplo contraditório inerente 
às vias ordinárias, mesmo diante do notável caráter social 
do feito recuperacional. Afastada a cobrança/monetização 
de créditos incidentalmente nos autos principais da 
recuperação, emerge de rigor a manutenção da r. decisão 
recorrida. 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 dos agravados, cujos fundamentos deverão ser 
apreciados conforme estabelecido neste julgamento. 
Concordância do administrador judicial e da D. PGJ. 
Ausente condenação em sucumbência na origem, fica 
afastada a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do 
CPC/15, inviabilizando o arbitramento de honorários 
recursais. Precedentes jurisprudenciais. Agravo de 
instrumento desprovido. 

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

 

Vistos. 

Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento 

de efeito suspensivo, interposto por Inepar Telecomunicações S.A.  

Em Recuperação Judicial (e outros), em razão da r. decisão de fls. 

214/221, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais da Capital, que indeferiu a monetização de 

créditos em face dos agravados.
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Alegam as agravantes, em resumo, que: requereram a 

intimação dos interessados TERMAG, COPEL, CSN e DNIT para que 

liberassem valores retidos/compensados indevidamente em razão de 

supostos créditos detidos contra as recuperandas; eventuais créditos 

estariam sujeitos à recuperação judicial (habilitação e pagamento 

nos termos do plano), pois os fatos geradores são anteriores a 

29/08/2014; tais valores, indiscutivelmente devidos às 

recuperandas, são essenciais para a reestruturação financeira do 

grupo econômico; tal postura adotada pelos interessados TERMAG, 

COPEL, CSN e DNIT fere, diretamente, a coletividade de credores; o 

plano aprovado impede retenções e compensações pós-recuperação; 

eventual inadimplemento das recuperandas não pode ser utilizado 

como escusa; não se está a violar ato jurídico perfeito, nem a utilizar 

a recuperação judicial como sucedâneo de ações de cobrança ou 

arbitragens; a dívida perante as recuperandas pode ser comprovada 

documentalmente (contratos e medições realizadas e aprovadas); o 

pedido de monetização contra a CPTM foi acolhido, com a intimação 

para depósito do valor de R$ 9.397.640,30, visto que o Juízo 

recuperacional entendeu que houve confissão quanto à existência da 

dívida; contudo, o mesmo não foi decidido em relação aos 

interessados TERMAG, COPEL, CSN e DNIT; este E. TJSP já 

analisou a questão quando do julgamento dos Agravos de 

Instrumento n°s 2068342-73.2016.8.26.0000 e 

2269474-21.2015.8.26.0000; o essencial é que o crédito das 

recuperandas seja líquido e certo antes da propositura da 

recuperação judicial, pouco importando se a dívida é controvertida 

ou se está sub judice; o Juízo recuperacional é competente para 

deliberar sobre o patrimônio das recuperandas, inclusive aquele que 

se encontra na posse indevida de terceiro; a orientação 

jurisprudencial pátria vem se consolidando no sentido de evitar a 

compensação com créditos sujeitos aos efeitos da recuperação 
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judicial; o plano prevê, expressamente, a utilização de monetizações 

de direito contra terceiros como fonte de recursos para pagamento de 

credores; as recuperandas têm direito líquido e certo de receber 

pelos serviços prestados, pelas mercadorias fornecidas e pelos 

projetos implementados; por outro lado, o crédito alegado pelos 

interessados TERMAG, COPEL, CSN e DNIT é incerto e não 

declarado judicialmente; devem prevalecer os interesses da 

coletividade de credores em detrimento de interesses individuais; não 

houve desrespeito ao devido processo legal; conquanto o processo de 

soerguimento esteja em fase final, as recuperandas têm enfrentado 

dificuldades para realizar alguns pagamentos em razão da escassez 

de recursos financeiros; a situação narrada impõe verdadeiro 

cumprimento de sentença antecipado, caracterizando arbitrária 

expropriação do patrimônio das recuperandas; com relação à 

TERMAG, não houve pagamento de valores referentes a serviços 

prestados quando da rescisão, em 24/04/2007, do contrato firmado 

em 05/07/2005, que, atualizados até fevereiro/2017, totalizam a 

quantia de R$ 3.685.566,99; devidamente instada, a TERMAG não 

apresentou resposta ao pedido de monetização; o Juízo 

recuperacional entendeu que seria inviável a análise da pretensão 

incidentalmente na recuperação; a TERMAG confessou, em 

contestação (22/11/2007  proc. 0032681-45.2007.8.26.0562, 7ª 

VC de Santos), que os valores são devidos, não havendo que se 

cogitar de desrespeito ao contraditório; com relação à COPEL, em 

momento algum foi negada a obrigação de pagar; a COPEL confessou 

que os serviços foram prestados pelas recuperandas; o critério para 

pagamento dos valores apresentados por meio dos boletins de 

medição é objetivo (cláusula II do contrato firmado); a COPEL não 

pode pretender compensar o valor devido pela prestação do serviço 

com valores decorrentes de multas por ela unilateralmente 

aplicadas; as recuperandas têm a receber da COPEL o valor de R$ 
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19.787.820,31, atualizado até fevereiro/2017; com relação à CSN, 

em momento algum foi negada a obrigação de pagar; houve, aliás, 

confissão expressa da prática de compensação por meio do encontro 

de contas (proc. 1139465-42.2016.8.26.0100); a entrega dos bens 

sobressaiu incontroversa; as recuperandas têm a receber da COPEL 

o valor de R$ 11.829.455,56, atualizado até fevereiro/2017; com 

relação ao DNIT, verifica-se que, em setembro/1998, foi constituído 

o denominado “Consórcio Segurança nas Estradas”, para 

participação em certame licitatório destinado à prestação do serviço 

de 'lombada eletrônica' em rodovias federais; o consórcio venceu a 

licitação, celebrado o contrato administrativo em 15/01/1999; o 

pagamento ao consórcio era feito mensalmente, havendo previsão de 

pagamento mínimo; tendo em vista que o contrato foi celebrado sob 

a forma de preço unitário, estimou-se o preço total para a prestação 

dos serviços em R$ 415.395.594,00; o contrato sofreu sucessivos 

aditamentos e prorrogações; em 24/10/2007, o DNIT formalizou o 

encerramento dos serviços prestados pelo consórcio, fixando-se como 

data final 30/09/2007; em 02/12/2008, o DNIT expediu 'Termo de 

Reconhecimento de Dívida', tendo por objeto a prestação dos serviços 

realizados pelo consórcio no período de maio/2005 a 

setembro/2007; contudo, no referido período, o DNIT reteve 

indevidamente valores, sob a alegação de paralisação dos 

equipamentos por motivo supostamente imputável ao consórcio; as 

recuperandas têm a receber do DNIT o valor de R$ 27.904.701,17, 

atualizado até fevereiro/2017; o requerimento de efeito suspensivo 

deve ser deferido para determinar o pagamento atualizado de todos 

os valores retidos referentes a serviços contratados, devidamente 

prestados e reconhecidos por tais clientes/empresas.

O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 

892/900).
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Contra a r. decisão liminar, as agravantes 

interpuseram agravo interno (fls. 01/13), sustentando, em síntese, 

que: o encerramento da recuperação judicial é iminente e os valores 

provenientes das monetizações pretendidas serão empregados no 

pagamento de verbas concursais e extraconcursais; valores oriundos 

de serviços prestados pelas recuperandas devem ser pagos e não 

podem ser compensados, sob pena de violação da paridade de 

credores e favorecimento ilegal; eventual reconhecimento judicial 

posterior dos créditos dos agravados não retira sua natureza 

concursal.

O agravo interno foi respondido apenas pelo 

administrador judicial (fls. 17/27) e pelo DNIT (fls. 34/54). 

Paralelamente, o agravo de instrumento teve regular 

processamento, com apresentação de resposta pelo administrador 

judicial (fls. 905/921) e pelos agravados (fls. 935/948, 956/976, 

979/999 e 1772/1803).

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

desprovimento do recurso (fls. 1839/1844).

Houve manifesta oposição ao julgamento virtual do 

presente feito (fls. 903).

É o relatório.

Decido:

Como já adiantado por ocasião da decisão liminar (fls. 

892/900), 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 
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seguintes termos:

“[...].

Fls. 60288/60294 (pedido de monetização em face de CSN): 
sustentam as recuperandas que possuem crédito em favor 
da CSN, em razão de descumprimentos contratuais e 
compensações indevidas no valor atualizado de R$ 
26.482.532,49.

A CSN apresentou suas razões nos autos, informando que 
as pretensões das recuperandas já estão sendo analisadas 
em duas outras ações de cobrança.

A administradora judicial confirmou que as pretensões 
deduzidas incidentalmente pelas recuperandas são objeto 
de ações cíveis em trâmite pela 9ª e 45ª Varas Cíveis do 
Fórum Central de São Paulo.

Nesse sentido, não se afigura possível analisar 
incidentalmente as pretensões que já foram deduzidas aos 
juízos competentes pelas próprias recuperandas e que ainda 
se encontram pendentes de julgamento.

Diante do exposto, indefiro os pedidos das recuperandas.

Fls. 60299/60309 (pedido de monetização em face de 
COPEL): alegam as recuperandas que a COPEL reteve 
indevidamente o valor de R$ 23.929.250,06, relativos a 
contratos prestados e concluídos pelas recuperandas.

A COPEL manifestou-se nos autos informando que todas as 
pretensões deduzidas pelas recuperandas já são objeto de 
demandas autônomas em andamento perante o TJPR.

A administradora judicial confirmou que as pretensões 
deduzidas incidentalmente pelas recuperandas são objeto 
de diversas ações que encontram-se em andamento perante 
a Justiça Estadual do Paraná.

Nesse sentido, não se afigura possível analisar 
incidentalmente as pretensões que já foram deduzidas aos 
juízos competentes pelas próprias recuperandas e que ainda 
se encontram pendentes de julgamento.

No que tange à discussão sobre a retenção contratual por 
multa, trata-se de questão que envolve a análise fática, 
incompatível com a discussão incidental no processo de 
recuperação judicial, devendo as partes buscar as vias 
próprias.

Diante do exposto, indefiro os pedidos das recuperandas.
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Deixo de condenar as recuperandas em litigância de má-fé, 
apesar de não terem informado o juízo acerca da existência 
de ações judiciais já ajuizadas tendo em vista que houve 
desistência do pedido em relação á ABB, conforme fls. 
61036.

Fls. 60339/60347 (pedido de monetização em face de 
AGCOMEX, TERMAG e DNIT): as recuperandas alegam que 
a AGCOMEX reteve indevidamente o valor de R$ 
14.388.557,71 em razão de contratos firmados com a Iesa, 
e que a TERMAG teria retido o valor de R$ 3.685.566,99 
oriundo de indenização devida ao Grupo Inepar em razão de 
descumprimento contratual. Disseram, ainda, que o DNIT 
estaria retendo indevidamente o valor de R$ 27.904.701,17 
em razão de serviços prestados por consórcio integrado 
pelas recuperandas.

Os credores deixaram de se manifestar nos autos, apesar 
de regularmente intimados.

A administradora manifestou-se nos autos.

Não obstante a ausência de respostas das referidas 
empresas, é inviável a análise das pretensões das 
recuperandas de forma incidental, nos autos da 
recuperação judicial.

Levando em consideração que as recuperandas deixaram 
de informar a existência de ações em andamento e algumas 
já julgadas referentes às outras pretensões semelhantes 
deduzidas contra outras empresas, falta segurança ao juízo 
para impor obrigações pecuniárias relevantes às empresas 
em questão, ainda que tenham deixado de se manifestar 
nesses autos.

E mais.

As questões são complexas e envolvem a análise de fatos, 
não sendo adequado tratar de tais questões de forma 
incidental nos autos da recuperação judicial.

Nem mesmo o interesse público/social envolvido no 
processo de recuperação judicial justificaria a análise 
incidental dessas pretensões, uma vez que, ao contrário do 
que foi observado no caso referente à CPTM, não houve o 
reconhecimento pelas devedoras da existência das dívidas.

A simples intimação para manifestação incidental, nos 
autos da recuperação judicial, não tem o condão de gerar a 
presunção de veracidade decorrente da revelia. Até porque 
as referidas empresas não foram intimadas para se 
manifestar sob pena de revelia.
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Nesse sentido, deverão as recuperandas deduzir suas 
pretensões autônomas em autos próprios e perante os juízos 
competentes.

Diante do exposto, indefiro os pedidos das recuperandas.” 
(fls. 217/219)

Com efeito, denota-se das razões recursais que as 

agravantes pretendem a determinação judicial de imediato 

pagamento dos seguintes valores, a título de monetização: 1) 

TERMAG: R$ 3.685.566,99; 2) DNIT: R$ 27.904.701,17; 3) COPEL: 

R$ 19.787.820,31; e 4) CSN: R$ 11.829.455,56.

Ocorre que, na linha do julgamento do Agravo de 

Instrumento nº. 2226654-16.2017.8.26.0000, em que pretensão 

similar de monetização foi deduzida pelas recuperandas em face da 

CPTM, decidiu-se que, inobstante a adiantada etapa do feito 

recuperacional e as dificuldades financeiras existentes para o 

pagamento dos créditos faltantes, não se pode admitir a cobrança 

incidental de valores, ainda que tal montante venha a ser destinado 

à consecução dos objetivos sociais e econômicos do processo de 

soerguimento.

Ora, se naquele feito, em que a CPTM havia 

confessado extrajudicialmente o débito (fls. 54.294/54.323 do proc. 

1010111-27.2014.8.26.0037), entendeu-se que a pretensão das 

recuperandas (de cobrança/monetização) demandaria ação 

autônoma, na medida em que inexiste juízo universal na 

recuperação judicial, outra não pode ser a conclusão judicial nestes 

autos.

Isso porque, relativamente aos ora agravados, pendem 

controvérsias, algumas já judicializadas, sobre as relações jurídicas 

creditícias existentes entre as partes, de modo que sobressai 
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imperioso o exercício do amplo contraditório, pelos envolvidos, 

perante o juízo competente, a quem caberá decidir sobre questões 

preliminares e meritórias. 

Nem mesmo 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 questões sujeitas a ações próprias. É, 

portanto, imprescindível que se evite a prolação de decisões 

conflitantes sobre a imposição de obrigações pecuniárias relevantes 

aos agravados.

Consigne-se, por oportuno, que a simples 

manifestação na origem pelos agravados COPEL e CSN (fls. 

59.551/59.562 e 58.687/58.705, ambas do proc. 

1010111-27.2014.8.26.0037), que sequer foi apresentada pelos 

agravados TERMAG e DNIT, não é suficiente para garantir o pleno 

exercício do amplo contraditório inerente às vias ordinárias, mesmo 

diante, reitere-se, do notável caráter social do feito recuperacional. 

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), emerge de rigor a 

manutenção da r. decisão recorrida. 

Não se olvide, ademais, que, obviamente, nada 

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 dos agravados, cujos 
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fundamentos deverão ser apreciados conforme estabelecido neste 

julgamento.

Neste sentido, aliás, foi a manifestação do 

administrador judicial na contraminuta apresentada, senão vejamos:

“[...].

23. Com a devida vênia, esta Administradora Judicial 
entende que a ausência de manifestação por parte do 
TERMAG impede a apresentação de um parecer sobre a 
matéria. Independentemente deste fato, a Administradora 
Judicial tende a crer que os valores descritos pelas 
Recuperandas como líquidos e vencíveis podem não ter esse 
caráter, na medida em que estão sendo discutidos em duas 
ações judiciais.

24. Assim, a existência destas ações retiraria a segurança 
necessária à concessão do pedido pelo MM. Juízo a quo, no 
respeitoso entendimento desta Administradora Judicial.

[...].

34. Do mesmo modo, a Administradora Judicial entende que 
a ausência de manifestação do DNIT impede a elaboração 
de um parecer sobre a questão, notadamente em virtude de 
se tratar de tema altamente complexo, cujo teor não poderia 
ser decidido de forma incidental em um processo de 
recuperação judicial.

35. Por esse motivo, a Administradora Judicial corrobora 
com o entendimento do MM. Juízo a quo, pelo que entende 
que a r. Decisão Agravada deve ser mantida neste ponto.

[...].

75. Em que pesem os argumentos trazidos pelas 
Recuperandas neste agravo de instrumento, a 
Administradora Judicial entende que a r. Decisão Agravada 
deve ser mantida, para que o pedido de liberação dos 
valores retidos pela COPEL permaneça indeferido.

76. Isso porque, conforme fora bem aquilatado pela COPEL, 
as teses arguidas relacionadas aos Empreendimentos 
Oeste, Palmas, Rolândia, Tomaz Coelho e Cascavel Oeste, 
são todas objeto de litígio em ações autônomas, que 
tramitam perante o Poder Judiciário de Curitiba/PR, 
inclusive no que tange à discussão referente às retenções de 
valores a título de IPI.
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77. Por esse motivo, a auxiliar do Ilmo. Juízo entende que o 
recebimento destes valores pelas Recuperandas está sub 
judice, pelo que, ao menos neste momento, não haveria 
direito líquido e certo das Recuperandas no recebimento do 
montante objeto de sua manifestação, nos exatos termos da 
r. Decisão Agravada:

[...].

78. Quanto ao Empreendimento Posto Fiscal, a 
Administradora Judicial entende que assiste razão à COPEL 
ao afirmar que a pretensão das Recuperandas já estaria 
prescrita, visto que o prazo final de vencimento do contrato 
estaria previsto, após os aditivos, para o dia 06.12.2007. 
Sendo assim, tendo a pretensão das Recuperandas caráter 
de cobrança de dívida líquida constante de instrumento 
público ou particular, a prescrição teria ocorrido, pelo que 
dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, em 05.12.2012.

[...].

92. Em que pesem os argumentos trazidos pelas 
Recuperandas, a Administradora Judicial entende que o 
presente agravo de instrumento deva ser desprovido neste 
ponto.

93. Isso porque, conforme fora bem aquilatado pela CSN, 
tramitam perante o E. TJ/SP as ações de cobrança nº 
1139465-42.2016.8.26.0100 e nº 
1139310-39.2016.8.26.0100, ambas promovidas pela Iesa 
em face da CSN, cujas pretensões são as mesmas que 
aquelas expostas na petição das Recuperandas de fls. 
54.833-54.851 dos autos principais.

94. A Administradora Judicial, ao analisar brevemente o 
objeto das ações acima, constatou que se tratam de 
demandas visando discutir os contratos S10424072A, 
S10770892, S10770892A, 10726598/99E, 
S10726598/99S, atinentes ao Pacote 3, 13/13A, mesmo 
objeto da petição das Recuperandas de fls. 54.004-54.086 
dos autos principais.

95. Por esse motivo, a auxiliar do Ilmo. Juízo entende que o 
recebimento destes valores pelas Recuperandas está sub 
judice, pelo que, ao menos neste momento, não haveria 
direito líquido e certo das Recuperandas no recebimento do 
montante objeto de sua manifestação.

96. A título de esclarecimento, a Administradora Judicial 
informa que o instituto da compensação, previsto no art. 369 
do Código Civil, afirma que as obrigações somente podem 
ser compensadas quando líquidas, certas e exigíveis, o que 
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não se configura no caso em questão, pois as pretensões 
das Recuperandas ainda se encontram sub judice.

97. No respeitoso entendimento da Administradora Judicial, 
a r. Decisão Agravada deve ser mantida em todos os seus 
pontos, na medida em que as Recuperandas não 
conseguiram demonstrar a liquidez e exigibilidade das 
quantias que pretende receber, o que inviabiliza a sua tese 
de compensação.

98. A Administradora Judicial se solidariza nos esforços 
engendrados pelas Recuperandas para fazer frente aos 
pagamentos previstos no plano de recuperação judicial. No 
entanto, com a devida vênia, entende que o cumprimento 
dessa obrigação não pode ocorrer ao arrepio da legislação, 
mediante análise preliminar de questões extremamente 
complexas, que estão sendo debatidas em seara própria.” 
(fls. 910/921)

Ausente condenação em sucumbência na origem (fls. 

214/221), fica afastada a aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do 

CPC/15, inviabilizando o arbitramento de honorários recursais. 

Nesse sentido, confira-se:

[...]. Honorários recursais. Descabimento. Ausência de 
condenação em sucumbência na origem. Art. 85, §§ 1º e 11 
da LRF. Recurso desprovido. 

(TJSP; Agravo de Instrumento 
2127348-11.2016.8.26.0000; Relator: Teixeira Leite; Órgão 
Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; 
Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do 
Julgamento: 30/01/2017; Data de Registro: 30/01/2017) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  Alegação de existência 
de omissão e contradição no julgado  [...] - PLEITO DE 
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS  
Inexistência de arbitramento de honorários advocatícios 
pelo juízo de primeiro grau  É incabível o arbitramento de 
honorários recursais, quando não há condenação em 
honorários sucumbenciais na origem - Não incidência do 
artigo 85, § 11, do CPC - Inocorrência de omissão e 
contradição  Pretensão infringente  Prequestionamento  
Inviabilidade, por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do 
Código de Processo Civil de 2015  EMBARGOS 
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REJEITADOS. 

(TJSP; Embargos de Declaração 
0001578-66.2014.8.26.0144; Relator: Spencer Almeida 
Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; 
Foro de Conchal - Vara Única; Data do Julgamento: 
17/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017) 

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, nego provimento ao agravo de 

instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.   

Carlos Dias Motta

Relator
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