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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 

Instrumento nº 2054022-47.2018.8.26.0000, da Comarca de Santo André, 

em que são agravantes SUPERMERCADO MATRIZ LTDA., 

MERCADINHO DIPLOMATA LTDA., SUPERMERCADO CAMILÓPOLIS 

LTDA. e COMÉRCIO DE HORTI FRUTTI LEONILDA LTDA. e agravado 

PAULO ROGERIO LACINTRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com 

determinação. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 

MAURÍCIO PESSOA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 25 de maio de 2018.

Grava Brazil

Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO  Nº: 2054022-47.2018.8.26.0000

AGRAVANTES: SUPERMERCADO MATRIZ LTDA., MERCADINHO 

DIPLOMATA LTDA., SUPERMERCADO CAMILÓPOLIS LTDA. e 

COMÉRCIO DE HORTI FRUTTI LEONILDA LTDA.

AGRAVADO: PAULO ROGERIO LACINTRA

INTERESSADO: BANCO TRIÂNGULO S/A

COMARCA: SANTO ANDRÉ

JUIZ PROLATOR: ALBERTO GENTIL DE ALMEIDA PEDROSO

Recuperação judicial - Decisão que acolheu 
impugnação de crédito - Inconformismo - 
Acolhimento - Equivocado o impulso da fase 
contenciosa de verificação dos créditos, pelo 
administrador judicial, antes do edital previsto 
no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05 - Precedentes 
deste E. Tribunal de Justiça - Inviabilidade da 
atribuição do ônus da sucumbência, em 
desfavor do credor, pois ele não deu causa ao 
vício apontado - Extinção do incidente 
instaurado judicialmente, nos termos do art. 
485, VI, do CPC, com determinação de exame 
na via administrativa, por parte do 
administrador, nos termos do art. 7º, §§ 1º e 2º, 
do CPC - Recurso provido, com determinação.

VOTO Nº 29999

1 - Trata-se de agravo de instrumento 

tirado de deliberação que, nos autos da recuperação judicial 

das agravantes, acolheu impugnação de crédito.

Inconformadas, as recuperandas dizem 

que o administrador judicial é parte ilegítima para promover a 
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impugnação de crédito. Em síntese, argumentam que o credor 

(instituição financeira) apresentou divergência de crédito, nos 

termos do art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/05, e que o administrador 

judicial deveria emitir parecer e indicar o rol de credores, com 

posterior e eventual impugnação, por parte do credor (art. 8º, 

da Lei 11.101/05). Entendem que o administrador judicial está 

impugnando a relação de credores que ele próprio apresentou 

após analisar as habilitações e as divergências, na fase 

administrativa. Pedem efeito suspensivo.

O recurso foi processado sem o efeito 

pretendido (fls. 98/99). A contraminuta foi apresentada pelo 

administrador judicial (fls. 101/105).

A r. decisão agravada, a prova da 

tempestividade e as procurações encontram-se a fls. 15/16, 

17/20, 21 e 22/24. O preparo foi recolhido (fls. 94/96).

Ouvido, o Ministério Público posicionou-

se pelo desprovimento do recurso (fls. 107/110).

É o relatório do necessário.

2 - Conforme decisão reproduzida a fls. 

25/28, foi deferido o processamento da recuperação judicial 

das agravantes, em fevereiro de 2017, com determinação de 

publicação do edital a que alude o art. 52, § 1º, da Lei 11.101/05, 

"o qual deverá conter requisitos mencionados em seus três incisos, inclusive a menção 
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ao prazo para o oferecimento de eventuais habilitações (artigo 7º, § 1º, da Lei 

11.101/05)".

O referido edital foi publicado em março 

de 2017 (fls. 689/701, de origem), com republicação no mês 

seguinte (fls. 1217/1223, de origem), sucedendo-se decisão 

proferida pelo Juízo a quo (maio de 2017), que expressamente 

observou a necessidade de análise de divergência de crédito, 

pelo administrador judicial, nos  seguintes termos:

"Vistos.

Ouça-se o Administrador acerca das impugnações 

levantadas em face do edital.

Sem prejuízo, ante as objeções suscitadas em face do 

plano apresentado, ancorado no disposto no artigo 56, 

caput, da Lei 11.101/05 ordeno providencie o 

Administrador a designação de data para realização de 

assembléia-geral de credores tencionando deliberar 

acerca do plano de recuperação.

Quanto às habilitações, ressalto, à luz do disposto no 

artigo 7º, §1º, da Lei 11.101/05 ('Publicado o edital 

previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 

desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar ao administrador judicial suas 

habilitações ou suas divergências quanto aos créditos 

relacionados'), que devem ser processadas, no âmbito da 

fase denominada administrativa, diretamente junto ao 

Administrador Judicial.
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Com base no pedido e nos documentos a ele vinculados, 

caberá ao Administrador proceder à elaboração da 

primeira lista (quadro) de credores, sendo descabida, até 

que a referida lista sobrevenha aos autos da falência, a 

autuação de qualquer incidente de habilitação, que 

poderá ser efetuada, nos termos da legislação especial, 

em até 15 dias após a publicação de edital contendo a 

listagem dos credores.

A respeito do tema já se pronunciou a jurisprudência:

'RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que determinou 

fosse reformulado, por meio de incidente processual, o 

pedido deduzido em petição intermediária. Desacerto. 

Ausência de publicação da primeira lista de credores. 

Fase administrativa do procedimento. Cabe ao 

Administrador Judicial analisar as divergências dos 

credores para que seja elaborada a primeira lista. Apenas 

após a publicação do edital é que se inicia o prazo para 

que sejam apresentadas impugnações ou habilitações de 

crédito. Inteligência dos artigos 7º e 8º da Lei nº 

11.101/2005. Não devem ser atuadas as habilitações ou 

objeções aos créditos, desde logo, como incidentes 

processuais, cabendo ao Administrador a análise prévia 

das manifestações a fim de consolidar o quadro de 

credores. Recurso provido' (TJSP - Agravo de 

Instrumento n. 2041526-54.2016.8.26.0000 1ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial Rel. Francisco Loureiro 

j. 30/05/16)."

Concomitantemente (em abril de 2017), 
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o Banco Triângulo S/A apresentou divergência de crédito, nos 

termos do art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/05, direcionada ao 

administrador judicial (fls. 31/38).

Na sequência, o administrador judicial 

requereu ao i. Juízo a quo o processamento da divergência 

como impugnação (fls. 29/30), a qual foi acolhida pela decisão 

ora agravada, pelos seguintes fundamentos:

"Afasto a preliminar de ilegitimidade do Administrador 

Judicial, tendo em vista que a impugnação foi promovida 

em razão da divergência de crédito apresentada pelo 

Banco Triângulo S.A., o qual é credor da recuperanda no 

valor de R$ 201.505,15, referente as cédulas de crédito 

bancário n. 433521 e 748189, que, apesar de 

extraconcursal, não foi indicado na relação inicial.

Ademais, o Administrador é responsável pela 

consolidação do quadro geral de credores, nos termos do 

artigo 18 da Lei de Falência.

A impugnação deve ser deferida.

Com efeito, o Banco Triângulo requereu a habilitação de 

crédito no valor de R$ 201.505,15, impugnando o valor 

declinado no edital de convocação de credores.

As planilhas de cálculos encontram-se às fls. 38/41.

Ante o exposto, acolho a impugnação e HOMOLOGO por 

sentença o crédito no valor de R$ 201.505,15, 

determinando sua inclusão nos termos da Lei.
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Sem condenação em honorários advocatícios, pois trata-

se de mero incidente.

Anote-se nos autos principais.

Nada pendente, com as cautelas de estilo, arquive-se."

O inconformismo comporta acolhida.

De fato, equivocado o impulso da fase 

contenciosa de verificação dos créditos, pelo administrador 

judicial, antes do edital previsto no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05, 

o qual deve ser publicado após o administrador examinar as 

eventuais habilitações e/ou divergências quanto aos créditos 

relacionados no edital de que trata o art. 52, § 1º, da Lei 

11.101/05.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência 

deste E. Tribunal de Justiça:

"Recuperação judicial. Decisão que julgou procedente 

habilitação de crédito, feita judicialmente, quando o 

procedimento de reestruturação ainda estava em sua 

fase administrativa. Eventual divergência que, até a 

publicação do edital do § 2º do art. 7º da Lei 11.101/2005, 

há de ser manifestada diretamente ao Administrador 

Judicial. Extinção desde logo do processo de habilitação 

por falta de interesse processual (NCPC, art. 485, VI). 

Agravo de instrumento provido." ( AI 2192800- 

31.2017.8.26.0000, 1ª Câm. de Direito 
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Empresarial, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 

j. em 25.04.2018)

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que determinou 

fosse reformulado, por meio de incidente processual, o 

pedido deduzido em petição intermediária. Desacerto. 

Ausência de publicação da primeira lista de credores. 

Fase administrativa do procedimento. Cabe ao 

Administrador Judicial analisar as divergências dos 

credores para que seja elaborada a primeira lista. Apenas 

após a publicação do edital é que se inicia o prazo para 

que sejam apresentadas impugnações ou habilitações de 

crédito. Inteligência dos artigos 7º e 8º da Lei nº 

11.101/2005. Não devem ser atuadas as habilitações ou 

objeções aos créditos, desde logo, como incidentes 

processuais, cabendo ao Administrador a análise prévia 

das manifestações a fim de consolidar o quadro de 

credores. Recurso provido." (AI 2041526-54. 

2016.8.26.0000, 1ª Câm. de Direito 

Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro, 

j. em 30.05.2016)

A prematura instauração da via judicial 

para exame de divergência ou habilitação de crédito direcionada 

ao administrador judicial, também implica nulidade da decisão 

agravada, por inobservância de procedimento legal, vício de 

forma que não pode ser suplantado, sob pena de tratamento 

desigual entre credores das recuperandas.
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A propósito, irrepreensível a doutrina de 

João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea1:

"Os credores, a par das cartas recebidas e da lista 

publicada no Diário de Justiça do Estado, poderão 

apresentar, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contado 

da publicação do referido edital, pedidos de habilitação 

ou divergência perante o administrador judicial (LREF, 

art. 7º, § 1º).

A habilitação objetiva a inclusão de crédito não 

relacionado; a retificação (ou divergência), o ajuste de um 

de seus elementos (nome, endereço, importância, 

natureza ou classificação).

Essa etapa funciona como uma espécie de 'primeira 

instância' do sistema de verificação de créditos e se 

perfaz inteiramente fora do juízo (extrajudicialmente, sem 

necessidade de participação do juiz). O administrador 

judicial apreciará esses pedidos com base nos livros 

contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor 

e naqueles apresentados pelos credores (LREF, art. 7º, § 

1º), por exemplo, contratos que possam demonstrar a 

origem, o montante e a classificação do crédito.

(...)

Em hipótese alguma devem as habilitações ou as 

divergências ser juntadas aos autos da recuperação ou 

da falência. Se o forem, o magistrado deve determinar 

seu desentranhamento o mais rápido possível, para 

1 Recuperação de empresas e falência - Teoria e prática na Lei 11.101/2005, Ed. Almedina, 2016, pp. 141-145.
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entrega ao administrador judicial, sob pena de tumulto 

processual. Caso tenham sido autuadas em apenso como 

incidente processual, o processo deve ser extinto e a 

peça repassada ao administrador judicial. Ainda assim, 

mesmo que protocolada erroneamente perante o juiz, 

existe jurisprudência que autoriza o exame extrajudicial 

da peça pelo administrador judicial se observado o prazo 

correto. Caso o juiz tenha, inadvertidamente, decidido 

pedido de habilitação ou de divergência que lhe tenha 

sido erroneamente endereçado, a decisão é nula."

Em conclusão, diante da ausência de 

pertinência subjetiva para o impulso da fase contenciosa da 

verificação de créditos, antes da solução administrativa, por 

parte do administrador judicial, impõe-se a extinção do incidente 

instaurado perante o juízo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, 

com determinação de exame na via administrativa, por parte do 

administrador, nos termos do art. 7º, §§ 1º e 2º, do CPC.

Por fim, tendo em vista que o equívoco 

foi causado pelo auxiliar do juízo (administrador judicial) e a 

despeito da manifestação do credor (fls. 84/85), não se justifica 

a atribuição do ônus da sucumbência, pois ele não deu causa 

ao vício apontado.

A propósito, em situação análoga, assim 

decidiu essa C. Câmara Julgadora: "Não pode a recorrente, assim, ser 

prejudicada pelo sucedido. Se é certo que apresentou seu pedido erroneamente no 

processo recuperacional, também é certo que a pretensão não poderia ter sido 
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processada, mas desentranhada para análise administrativa pelo Administrador Judicial. 

Logo, não pode ser imputado à recorrente o ônus da honorária advocatícia sucumbencial. 

Todavia, também não cabe à agravada responder pelos honorários advocatícios 

decorrentes do incorreto processamento que se deu à impugnação ao crédito." (AI 

2203349-37.2016.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 

em 13.02.2017).

3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao 

recurso, com determinação. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator
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