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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2141297-68.2017.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante 
BANCO ORIGINAL S/A, é agravado TÊXTIL CANATIBA LTDA. - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores 
MAURÍCIO PESSOA (Presidente) e CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 28 de maio de 2018

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 34.947 (REC-DIG-P)
AGRV. Nº : 2141297-68.2017.8.26.0000
COMARCA : SANTA BÁRBARA D'OESTE
AGTE. : BANCO ORIGINAL S/A
AGDO. : TEXTIL CANATIBA LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
INTDO. : BRASIL TRUSTEE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

  LTDA. (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL   Recurso interposto contra r. 
decisão que deferiu o processamento de recuperação judicial  
Minuta recursal que alega falta de prova da crise econômico-
financeira e único objetivo de fraudar credores bancários   
Descabimento    Cumprimento de requisitos processuais formais 
necessários ao processamento do pedido (LRF, arts. 48 e 51)  
Decisão que autorizou o processamento mantida  Agravo 
improvido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Agravo de instrumento interposto por Banco Original S/A 
dirigido à r. decisão em fl. 983-987 dos autos de origem,  proferida pelo Dr. 
Paulo Henrique Stahlberg Natal, MM. Juiz de Direito da E. 2ª Vara Cível da 
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste que deferiu o processamento da 
recuperação judicial à agravada, com os seguintes fundamentos:

Vistos.

Os documentos juntados aos autos comprovam que a requerente 
preenche os requisitos legais para requerimento da recuperação 
judicial, conforme artigo 48 da lei n.º 11.101/2005. 

Com efeito, a requerente demonstrou sua crise econômico-
financeira, indicando as suas causas e a necessidade de 
concessão de prazo dilatado para o cumprimento de suas 
obrigações. Nesse sentido, aliás, as circunstancias foram 
constatadas pelo laudo prévio acostado as fls. 945/966. Extrai-se 
de sua narrativa, então, a plausibilidade do direito necessário 
para o pedido de recuperação judicial. E na esteira do quanto 
decidido a fls.736-740, as petições de impugnação ao pedido de 
recuperação não comportam acolhimento, uma vez que esta fase 
procedimental postulatória não é contenciosa. Aliás, face à 
própria natureza da decisão de deferimento do processamento, 
ela não é recorrível pelos credores. É como entende, dentre 
outros doutrinadores, o professor Manoel Justino Bezerra Filho, 
o qual pontifica que “o despacho que defere o processamento é 
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irrecorrível, aplicando-se analogicamente o entendimento 
sumulado sob n. 264 pelo STJ, em 20.05.2002.”. Por tais razões, 
desentranhem-se as petições (e respectivos documentos anexos) 
de fls.967/982 e 938/944, entranhando-se no incidente já criado 
para arquivamento de tais manifestações (n.º0002983-32.2017).

Em síntese, o pedido está em termos para ter seu processamento 
deferido, já que presentes os requisitos legais (artigos 47, 48 e 
51, da lei n.º 11.101/2005), verificando-se a possibilidade de 
superação da "crise econômico-financeira" da devedora.

Defiro, assim, o processamento do pedido de recuperação 
judicial formulado pela empresa Têxtil Canatiba Ltda. Em 
consequência (art. 52 da Lei 11.101/2005): Como administrador 
judicial (art. 52, I, e art. 64) nomeio Brasil Trustee Assessoria e 
Consultoria Ltda. 

[…]

Assevera a instituição financeira recorrente que a devedora 
não comprovou alegada crise econômico-financeira, deixando de atender aos 
requisitos dos arts. 47 e 51 da LRF. Afirma que a recuperação judicial foi 
ajuizada com único objetivo de prorrogar o pagamento das dívidas bancárias, 
Protesta pela reforma da r. decisão de processamento. 

Recurso tempestivo (fl. 998 na origem). Preparo 
comprovado (fl. 19-20).  

Determinado o processamento em fl. 275-276, agravante e 
agravada apresentaram oposição ao julgamento virtual (fl. 279-280).

Contraminuta da recuperanda em fl. 281-290. Defende a 
real necessidade de valer da recuperação judicial, o que foi considerado pelo 
juízo que, antes de decidir pelo processamento do pedido, determinou a 
realização de perícia prévia, a qual constatou a crise econômico-financeira. 
Pugna pelo desprovimento. 

A administradora judicial manifestou-se em fl. 292-301 
pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido o parecer ministerial firmado 
pela Exma. Procuradora de Justiça Dra. Maria da Glória Villaça Borin Gavião 
de Almeida  (fl. 304-306). 

É o relatório.

Na fase postulatória da recuperação judicial cumpre ao 
Juízo assegurar  que sejam observados o preenchimento dos requisitos 
formais, expressamente previstos nos arts 48 e 51 da LRF. 

O Magistrado procede ao exame meramente formal do 
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pedido, conforme requisitos previstos nos arts. 48 e 51, da Lei no 11.101/05, 
podendo determinar o processamento da recuperação, a emenda da inicial ou o 
cumprimento de alguma diligência. 

No caso dos autos, o Douto Magistrado deferiu o 
processamento do pedido de recuperação judicial da recorrente após 
determinar a realização de “avaliação prévia urgente, a fim de fornecer 
elementos suficientes para que o juízo decida sobre o deferimento do 
processamento do pedido, com todas as consequências decorrentes de tal 
decisão” (fl. 738 1o g.).

Nesta fase processual, o legislador previu apenas a 
regularidade do exercício há pelo menos dois anos,  juntada da relação de bens 
particulares dos sócios e administradores do devedor, além dos documentos 
contábeis que demonstrem a situação econômico-financeira da empresa, o que 
restou atendido pela agravada. 

Precipitada, a análise de outras questões inerentes à 
viabilidade econômica. Na decisão de processamento, basta apenas que esteja 
demonstrada a insuficiência de recursos para pagamento de obrigações 
assumidas, resultados negativos na persecução do objeto social, situações que 
podem conduzir à inexequibilidade dos negócios. 

Conforme documentos apresentados nos autos originários, 
houve atendimento dos requisitos formais. A expressiva dívida assumida pela 
recuperanda na condição de avalista, objeto de execuções, pode conduzir à 
inexecução dos negócios e tornar-se inustentável. 

Agrega-se recentes precedentes das E. Câmaras 
Reservadas de Direito Empresarial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu o 
processamento da recuperação judicial da agravada. 
Manutenção. Insurgência de credor que alega confusão 
patrimonial, abuso de personalidade jurídica e tentativa de 
fraude aos credores. Hipótese de não provimento. 
Processamento da recuperação que depende da verificação 
formal dos requisitos objetivos dos arts. 48 e 51, da lei nº 
11.101/05. Alegações da agravante que não restaram 
suficientemente demonstradas. Recurso não provido. 

(TJSP;  Agravo de Instrumento 2217519-77.2017.8.26.0000; 
Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara 
de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 
09/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que defere seu 
processamento. Impugnação por via do Agravo de Instrumento 
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admissível. Recuperação judicial. Alegação de incompetência do 
juízo em razão de prevenção daquele que julga o inventário. 
Questão não agitada na origem. Recurso não conhecido neste 
particular, sob pena de supressão de instância. Recuperação 
Judicial. Pedido de remoção do inventariante do Espólio que 
requer a recuperação. Matéria alheia ao processo recuperatório 
e que deve ser discutida nos autos do inventário. Recurso não 
conhecido também neste particular. Recuperação Judicial. 
Empresário Rural. Cabimento, desde que comprovado o 
desenvolvimento da atividade por mais de dois anos, 
inscrevendo-se perante o Registro Mercantil em data anterior ao 
pedido. Confusão de CNPJ´s relatada pelo recorrente que não se 
verifica, ante a sucessão dos cadastros da pessoa jurídica 
ocasionada pelo registro na Junta Comercial a fim de atender às 
exigências formais da lei de regência. Exigências dos artigos 48 
e 51 da Lei de Recuperação e Falência cumpridas pelos 
agravados. Insurgência que se deve ater aos pressupostos 
objetivos previstos no mencionado art. 51. Discussão acerca da 
viabilidade econômica das atividades do recuperando inviável 
neste momento. Processamento da recuperação judicial mantido. 
Recurso desprovido, na parte conhecida. 

(TJSP;  Agravo de Instrumento 2048246-03.2017.8.26.0000; 
Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio 
Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de 
Registro: 23/04/2018)

Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao 
recurso. 

RICARDO NEGRÃO

      RELATOR
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