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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2018818-39.2018.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante BANCO 
FIBRA S/A, é agravado UNIGRÉS CERÂMICA LTDA (EM RECUP JUDICIAL).

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

HAMID BDINE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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.Voto n. 18.835 – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

AI. n. 2018818-39.2018.8.26.0000.
Comarca: Limeira.
Agravante: BANCO FIBRA S.A.  
Agravada: UNIGRÉS CERÂMICA LTDA. (em recuperação 
judicial)
Juiz: Mario Sérgio Menezes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PELA 
PESSOA JURÍDICA A QUE INTEGRA. Objeto do recurso adstrito 
à DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE 
CREDORES que aprovou o plano de recuperação judicial, fundada 
na tese de ter sido presidida por administrador judicial já 
substituído. Inocorrência. Termo de compromisso de administrador 
judicial da pessoa jurídica no qual foi indicado como responsável 
pessoa diversa. Eventual irregularidade que, ademais, não tem o 
condão de afetar a validade dos atos já praticados, ante a ausência de 
prejuízo. Pedido improcedente. Decisão mantida. Recurso 
improvido.

 

Trata-se de agravo de instrumento interposto 

contra a decisão de fs. 2.845/2.847 dos autos principais que, em 

reconsideração à decisão anterior (fs. 2.788), declarou válida a 

assembleia geral de credores realizada no dia 22 de novembro de 

2017 para aprovação do plano de recuperação judicial.

O agravante alega a nulidade da Assembleia Geral 

de Credores, por ter sido presidida por administrador judicial já 

substituído. Sustenta a tese no argumento de que, em 

substituição ao administrador judicial, foi nomeada a sociedade de 

advogados por ele constituída. Requer a antecipação da tutela 

recursal a fim de impedir a homologação do plano de recuperação 

judicial até o julgamento final do recurso.

A liminar foi indeferida.
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Recurso regularmente processado, com preparo (fs. 

19/20), parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo improvimento 

do recurso e dispensadas as demais providências do art. 1.019 do 

CPC.

Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da 

Resolução n. 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal.

 

É o relatório.

O recurso não merece provimento.

O agravante pretende a declaração de nulidade da 

assembleia geral de credores realizada no dia 19 de outubro de 

2017, que culminou na aprovação do plano de recuperação 

judicial, sob o argumento de que o administrador judicial 

inicialmente nomeado e substituído por quebra de confiança, Dr. 

José Pereira (fs. 162 dos autos principais), atua diretamente na 

sociedade Pereira & Damião, que presidiu a aludida assembleia.

Conforme se extrai dos autos, houve uma primeira 

decisão declarando a nulidade da assembleia, sob o fundamento 

de que a pessoa jurídica nomeada não estava cadastrada no Portal 

de Auxiliares da Justiça (fs. 2.788 dos autos principais), razão 

pela qual foi substituída e, em seu lugar, nomeada a empresa 

ACFB Administração Judicial Ltda.

No entanto, após a oposição de embargos de 
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declaração pela sociedade Pereira & Damião e a manifestação do 

Ministério Público (fs. 2.836/2.844 dos autos principais), o D. 

Juízo a quo retificou a decisão anterior para afastar a declaração 

de nulidade por ausência do vício formal suscitado, mantendo, 

contudo, a nomeação da empresa ACFB, em acolhimento ao pleito 

ministerial de extensão dos efeitos da quebra de confiança do 

administrador substituído à sociedade a que ele integra.

É contra essa decisão que se insurge o agravante.

De início, convém observar que antes mesmo do 

parecer ministerial dando conta da aparente participação do Dr. 

José Pereira na sociedade de advogados nomeada para substituí-

lo, a circunstância já era conhecida, pois como destaca o 

agravante, “o fato se observa facilmente pelas manifestações 

apresentadas pelo Administrador Judicial nos autos da 

Recuperação Judicial”, principalmente porque tinham o timbre 

daquele escritório.

O documento que o agravante cita ilustrativamente 

é justamente a petição na qual o administrador judicial, antes de 

ser substituído, esclarece que se associou ao Dr. Jonathan 

Leonard Nunes Damião, formando a sociedade Pereira & Damião 

Sociedade de Advogados (fs. 2.619/2.620 dos autos principais).

Logo, o agravante já tinha condições de questionar 

a nomeação da sociedade de advogados à época, configurando 

contraditório o comportamento de aguardar a realização da 

assembleia e, após o resultado desfavorável, pretender a 
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declaração de nulidade.

Em todo caso, a tese não merece acolhida.

Ainda que se reconhecesse a irregularidade 

consistente na substituição do administrador judicial pela mesma 

sociedade que já atuava na função ou com fundamento na 

extensão da quebra de confiança da pessoa física à pessoa 

jurídica, disso não adviria a declaração de nulidade da assembleia.

Isso porque, a consequência prevista pela Lei n. 

11.101/05 para as hipóteses de nomeação de administrador 

judicial sem observância dos preceitos legais é a sua substituição 

ou destituição, a depender do caso, sem qualquer previsão de 

alcance sobre os atos por ele já praticados (arts. 30 e 31). 

Sem que se identifique qualquer ilicitude, nada 

autoriza a intervenção do Poder Judiciário em detrimento da 

vontade soberana da Assembleia de Credores e da celeridade que 

deve sempre orientar o processo recuperacional para superação da 

situação de crise.

Frise-se que o agravante não alegou nenhum 

prejuízo e, como se nota do Termo de Compromisso de 

Administrador Judicial (fs. 2.648 dos autos principais), o 

profissional indicado como responsável pela condução do processo 

foi o sócio Jonathan Leonard Nunes Damião. A ata da AGC 

também revela que a presidência foi exercida pela sociedade 

Pereira & Damião, sob a representação deste último (fs. 
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2.731/2.733 dos autos principais).

Pertinente no ponto a lição de Sérgio Campinho, 

para quem mesmo na hipótese de nulidade da nomeação do 

administrador judicial, os atos por ele realizados permanecem, em 

princípio, válidos e eficazes:

“A nulidade que atinge sua nomeação não induz, 
por si só, a dos atos por ele praticados. Só serão os 
mesmos anulados se deles tiver resultado indevido 
prejuízo para a massa falida, devedor ou credores, 
havendo-se por prejudicado o interesse tutelado. A 
nulidade, portanto, é relativa à sua nomeação, 
vigorando, assim, os princípios da 
instrumentalidade dos atos processuais e da 
economia processual” (Curso de direito 
comercial: falência e recuperação de empresas, 
Saraiva, 2017, p.76/77) 

Nessas condições, de rigor a manutenção da 

decisão agravada, conservando-se a validade da assembleia geral 

de credores.

Hamid Bdine

Relator
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