
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000393240

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2001671-
97.2018.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes GTEX BRASIL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NUTRIX.SP 
COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, JNT INVESTIMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
OLEAGINOSAS MARANHENSES S/A OLEAMA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
PREMIER INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, UNIÃO FABRIL EXPORTADORA S/A UFE - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e NUTRIMARCAS PARTICIPAÇÕES S/A - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravada ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA 
LTDA.

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. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAURÍCIO PESSOA 
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 25 de maio de 2018.

Alexandre Marcondes
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2001671-97.2018.8.26.0000

Comarca: Guarulhos (7ª Vara Cível)

Agravante: Gtex Brasil Indústria e Comércio S/A e outras (Em recuperação judicial)

Agravada: Aliança Navegação e Logística Ltda.

Juiz: Marcelo Tsuno

Voto nº 13.252

Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Agravo de 
instrumento contra decisão que condenou as recuperandas ao 
pagamento de honorários advocatícios. Pedido prematuro de 
habilitação de crédito apresentado pela agravada, antes da 
publicação do edital previsto no art. 52, § 1º, da Lei nº 
11.101/2005. Habilitação que tampouco poderia ter sido 
processada. Honorários advocatícios que não podem ser 
impostos nesta situação, ausente resistência das recuperandas. 
Agravo provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. 

decisão reproduzida a fls. 170, que ao acolher o pedido de habilitação de crédito nos 

autos de recuperação judicial de Gtex Brasil Indústria e Comércio S/A, fixou 

honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil.

As agravantes se insurgem contra o arbitramento dos 

honorários advocatícios. Sustentam que não houve litigiosidade e tampouco 

resistência ao pleito da credora, que apresentou o pedido de habilitação 

prematuramente. Afirmam que os honorários não são devidos, pois o valor 

pretendido pela habilitante foi reduzido. 

No impedimento ocasional deste Relator, pela decisão do 

D. Desembargador Augusto Rezende deferiu-se efeito suspensivo ao recurso (fls. 

189).

Contraminuta a fls. 193/201, na qual requereu a agravada 
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a condenação das recuperandas às penas por litigância de má-fé, em virtude da 

interposição de recurso protelatório.

O Administrador Judicial manifestou-se pelo 

desprovimento do recurso (fls. 202/206).

Opinou a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo 

provimento do recurso (fls. 208/211).

Sem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Prospera o inconformismo.

A agravada pediu habilitação de crédito, no valor de R$ 

30.026,81, na classe quirografária, referente à prestação de serviços de transporte 

marítimo.

Sobre o pedido assim decidiu o D. Magistrado na 

decisão agravada:

“O pedido de habilitação procede.
Com efeito, o Contador Judicial apresentou o cálculo 

de fl. 58, por meio do qual  apurou que a habilitante possui, em 
face da recuperanda, um crédito no valor atualizado de R$  
30.451,26.

Intimada a se manifestar, a recuperanda se manteve 
silente.

Por sua vez, o Administrador Judicial e o Ministério 
Público opinaram favoravelmente à habilitação do crédito 
apurado.

Desse modo, não havendo divergência quanto ao 
crédito apurado em favor da habilitante, o qual vem lastreado em 
documentos comprobatórios da relação jurídica havida entre as 
partes, o pedido merece acolhimento.

Ante o exposto, ACOLHO o pedido movido por meio 
desta habilitação e o faço para determinar a inclusão do valor de 
R$ 30.451,26 na Relação de Credores em favor da habilitante 
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, como crédito 
quirografário.

Sem custas diante da ausência de previsão legal.
Por outro lado, condeno a recuperanda no pagamento 
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de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 nos termos do 
artigo 85, § 8º, do CPC (Agravo de Instrumento nº 
2169512-88.2016.8.26.0000, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 
24/02/2017)”.

O pedido de recuperação judicial da agravante data de 

junho de 2014, sendo certo que os credores foram, na sequência, intimados a se 

manifestar sobre o rol de débitos da recuperanda (art. 52, §1º, da Lei nº 

11.101/2005), por edital publicado em 25 de maio de 2015 (fls. 3687/3700 dos 

autos principais).

Ocorre que a habilitação foi apresentada 

prematuramente, em 3 fevereiro de 2015, antes, portanto, da publicação do edital 

previsto no art. 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. E, assim, não era o caso nem mesmo 

de processamento da habilitação, de modo que, por esta razão, não tem cabimento a 

verba honorária imposta, presentes o erro do procedimento adotado pela agravada e 

a falta de resistência das recuperandas.

Como explicam João Pedro Scalzilli, Luiz Felipe 

Spinelli e Rodrigo Tellechea sobre referidas habilitações: 

“Em hipótese alguma devem as habilitações ou as 
retificações ser juntadas aos autos da recuperação ou da falência. 
Se o foram, o magistrado deve determinar seu desentranhamento o 
mais rápido possível, para entrega ao administrador judicial, sob 
pena de tumulto processual(...) Caso o juiz tenham 
inadvertidamente, decidido pedido de habilitação ou de retificação 
que lhe tenha sido erroneamente endereçado, a decisão é nula” 
(Recuperação de Empresas e Falência, Ed. Almedina, ano 2016, 
pgs. 144/145).

A nulidade da decisão, no entanto, não pode ser 

declarada, pois o valor do crédito foi apurado e, neste ponto, verifica-se utilidade do 

provimento jurisdicional. Além disso, o processo de recuperação já teve o 

respectivo plano homologado e eventual declaração de nulidade poderia prejudicar 

os interesses das partes, em retrocesso à marcha processual.

Todavia, as recuperandas não podem sofrer prejuízo pelo 
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sucedido, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pois, como 

se viu, a habilitação sequer deveria ter sido processada, cumprindo notar, inclusive, 

que a credora, no incidente, apontou valor equivocado do crédito (R$ 30.026,81).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para 

afastar a verba honorária imposta.

                                   ALEXANDRE MARCONDES
                                 Relator
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