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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2227615-54.2017.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante UNI 
SYSTEMS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado BANCO 
SANTANDER BRASIL S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª 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 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 2227615-54.2017.8.26.0000

Comarca: Sertãozinho (3ª Vara Cível)

Agravante: UniSystems do Brasil Ltda. (Em recuperação judicial)

Agravado: Banco Santander S/A

Juiz: Nemércio Rodrigues Marques

Voto nº 13.272

Recuperação judicial. Convolação em falência. Agravo de 
instrumento contra a decisão que reconheceu a constituição de 
garantia fiduciária. Cédula de crédito bancário garantida por 
imóveis alienados fiduciariamente pela falida, antes da 
recuperação judicial. As garantias conferidas pela 
recuperanda foram devidamente registradas junto à matrícula 
dos imóveis, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.514/97. 
Possibilidade que tem o credor fiduciário, diante da falência 
decretada, de requerer a restituição dos imóveis, nos termos do 
art. 32, da Lei nº 9.514/97. Agravo desprovido.

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

decisão reproduzida a fls. 22/23, que rejeitou a impugnação interposta pela 

agravante e confirmou a não sujeição do crédito do agravado aos efeitos de sua 

recuperação judicial.

Sustenta a agravante que o crédito do agravado está 

sujeito à recuperação judicial, pois não houve prévio registro do instrumento de 

alienação fiduciária no cartório de títulos e documentos de seu domicílio, como 

exige o artigo 1.361, § 1º do Código Civil e a Súmula nº 60 desta Corte.

Foi indeferido o efeito suspensivo.

Contraminuta a fls. 159/165.

O Administrador Judicial manifestou-se pelo não 

provimento do recurso (fls. 175/176).
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A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

desprovimento do recurso (fls. 179/180).

Sem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Não prospera o inconformismo.

Anote-se, de saída, que embora tenha sido a recuperação 

judicial da agravante convolada em falência, por decisão datada de 19 de março de 

2018 (fls. 2661/2664 dos autos de origem), subsiste o interesse no julgamento do 

recurso, cujo objeto recursal trata da natureza do crédito do agravado.

A recuperação judicial de UniSystems do Brasil Ltda. foi 

requerida em 11 de outubro de 2016, sendo certo que em 5 de janeiro de 2015 o 

agravado emitiu em favor da recuperada cédula de crédito bancário, no valor de R$ 

3.294.634,54. Para garantia do valor recebido, a recuperanda alienou 

fiduciariamente dois imóveis que lhe pertenciam (matrículas 4923 e 50.913  fls. 

6/30 dos autos principais).

As garantias conferidas pela recuperanda foram 

devidamente registradas, em 15 de janeiro de 2015, junto às matrículas dos imóveis 

(fls. 6/30), nos termos do art. 23 da Lei nº 9.514/97 e, por isso, considerando-se a 

falência decretada, pode o agravado, eventualmente, requerer a restituição dos 

imóveis, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.514/97.

Neste sentido é o parecer da D. Procuradoria de Justiça:

“Para bens imóveis, o cartório competente para fins fiduciários é o 
do Registro de Imóveis (art. 23 da Lei n. 9.514/97), sendo que a própria 
agravante admite que este registro se dera em data anterior (15/01/15) ao 
pedido de recuperação (11/10/16)  cf. fls. 5 do instrumento.

De todo modo, no caso presente, houve o regular registro do 
contrato cumprindo-se o requisito de publicidade” (fls. 180).

Sobre o tema, decidiu o Egrégio Superior Tribunal de 
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Justiça:

“Na falência, somente os bens do patrimônio do devedor integram 
a massa falida objetiva, razão pela qual também previram o Decreto-Lei n. 
7.661/1945 (art. 76) e a Lei n. 11.101/2005 (art. 85) a hipótese de restituição 
do patrimônio que, embora na posse direta da sociedade falida, não está sob 
seu domínio e, portanto, não pode ser liquidado para satisfação dos credores.

Assiste ao credor fiduciário o direito de receber o respectivo preço 
independentemente da classificação de credores, haja vista que o bem dado em 
propriedade fiduciária não integra o acervo concursal” (STJ, REsp 1302734 / 
RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.03.2015).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

                                   ALEXANDRE MARCONDES

                                   Relator


		2018-05-25T18:34:41+0000
	Not specified




