
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000388823

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 
Instrumento nº 2242034-79.2017.8.26.0000, da Comarca de São 
Paulo, em que é agravante VENTILADORES BERNAUER S/A, é 
agravado MM. JUÍZO "A QUO".

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, com observação. 
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.

CARLOS DIAS MOTTA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2242034-79.2017.8.26.0000

Agravante: Ventiladores Bernauer S/A 
Agravado: MM. Juízo "a quo" 
Interessados: Trustee Administradores Judiciais Ltda - 
Administradora Judicial, Procuradoria Geral do Município de 
Belo Horizonte e Rodolfo Kurt Bernauer

Comarca: São Paulo

Voto nº 13203

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial. 
Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão dos 
efeitos dos protestos existentes em nome da recuperanda. 
Suspensão da publicidade dos apontamentos que foi 
prevista no plano. Aprovação do plano que opera novação 
da dívida. Suspensão dos efeitos publicísticos dos 
apontamentos negativos em nome das recuperandas 
referentes aos débitos incluídos na recuperação judicial, 
sob a condição resolutiva de cumprimento do plano. 
Suspensão que não beneficia os coobrigados e não alcança 
registros de ações judiciais nem os créditos não sujeitos ao 
plano. Protestos que não serão cancelados, mas apenas 
suspensos. Possibilidade de utilização para a fixação do 
termo legal em caso de eventual quebra. Agravo de 
instrumento parcialmente provido, com observação.

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/25) com 

requerimento de antecipação da tutela recursal, interposto por 

Ventiladores Bernauer S/A, em razão da r. decisão proferida pelo 

MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais  

Capital, nos autos da sua recuperação judicial (nº 

1108062-26.2014.8.26.0100). A r. decisão recorrida indeferiu o 

pedido de suspensão dos efeitos dos protestos existentes em nome 

da recuperanda agravante (fls. 4.189/4.191 da origem).
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A agravante aduz, em síntese, que: já foi homologado o 

plano de recuperação judicial; não se pode permitir a realização de 

protestos em seu desfavor; com a aprovação do plano, ocorreu a 

novação das dívidas anteriores ao requerimento da recuperação; os 

valores apontados e protestados estão sujeitos à recuperação 

judicial; existe relevante razão de direito para o não pagamento da 

obrigação, que será adimplida nos termos do plano; a efetivação dos 

protestos prejudica o soerguimento; foi aprovada pela AGC o item 56 

do plano que estabelece a imediata suspensão dos protestos e 

negativações referentes aos créditos sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial; com a aprovação do plano e a novação da 

obrigação, não há inadimplência da recuperanda, de modo que não 

deve ser mantida a publicidade dos apontamentos negativos em seu 

nome; a existência da recuperação judicial é pública, tanto que a 

recuperanda deve adotar, após o nome empresarial, a expressão “em 

recuperação judicial”; somente com a suspensão dos efeitos dos 

protestos é que será capaz de retomar suas atividades regulares; a 

manutenção dos apontamentos colide com o art. 47 da Lei nº 

11.101/05.

Requereu a antecipação da tutela recursal, para a 

imediata suspensão dos efeitos dos protestos efetivados em seu 

nome e de seus sócios, ao argumento de que a fumaça do direito está 

presente e de que a manutenção dos efeitos dos protestos 

acarretarão danos irreparáveis, pois ficará impedida de estabelecer 

novas relações comerciais, impossibilitando o soerguimento.

Pugna pelo provimento do recurso, para a reforma 

parcial da r. decisão agravada, a fim de determinar a suspensão dos 

efeitos dos protestos efetivados em seu nome e de seus sócios.

Deferida parcialmente a liminar, com observação (fls. 
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44/50).

Não houve manifestação do administrador judicial 

(fls.55).

Houve oposição à realização de julgamento virtual (fls. 

53).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça a fls. 58/62, 

opinando pelo parcial provimento do recurso.

Recurso tempestivo (fls. 40/42) e preparado (fls. 

27/29).

É o relatório.

Conforme adiantado por ocasião da decisão de fls. 

44/50), nos autos da recuperação, a agravante formulou pedido de 

suspensão dos efeitos dos protestos em seu nome (fls. 30/36).

A r. decisão agravada indeferiu o pleito, nos seguintes 

termos:

“Fls. 3663/3669: Indefiro o pedido de suspensão 

dos efeitos dos protestos lavrados em desfavor da 

recuperanda. Apenas as ações e execuções em face da 

recuperanda são suspensas pela decisão de 

processamento da recuperação judicial. Com relação 

aos protestos, não há previsão legal para tanto.

Ainda que se possa sustentar que a suspensão 

dos protestos procuraria efetivar o princípio da 

preservação da empresa, a recuperação judicial não 

pode garantir um direito absoluto ao devedor, em 

detrimento de terceiros. O protesto cambial não apenas 

evidencia a situação de crise econômico-financeira do 

devedor, como também procura garantir o tomador de 

seu direito de exigir o título dos endossantes e 

respectivos avalistas. Em face dos coobrigados, as 
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ações e execuções prosseguem normalmente, nos 

termos do art. 49, §1º, da Lei 11.101/05, de modo que 

a efetivação do protesto dos referidos títulos é condição 

para que o credor possa recuperar o crédito em face 

desses.

A suspensão ou o cancelamento dos referidos 

protestos poderia afetar o direito do credor em face de 

terceiros que não estão submetidos à recuperação 

judicial. Além disso, pelo fato de que a suspensão ou o 

cancelamento dos protestos das dívidas submetidas à 

recuperação judicial poderá prejudicar os credores, não 

garantindo o fim pretendido de facilitar a abertura de 

linhas de crédito, indefiro o pedido.”

A cláusula 56 do plano previu a suspensão da 

publicidade dos apontamentos nos órgãos de proteção e controle de 

crédito dos créditos referentes às dívidas sujeitas ao processo 

recuperacional (fls. 3.300 da origem):

“Em consonância com a jurisprudência dos 

Tribunais, e visando possibilitar o integral 

soerguimento econômico da Recuperanda, os credores 

concordam com a imediata suspensão dos protestos e 

negativações referentes a créditos sujeitos à 

Recuperação Judicial, incluindo Cartórios, Serasa, 

SCPC, SPC e demais órgãos de proteção ao crédito, 

enquanto a recuperação estiver sendo cumprida, na 

forma do artigo 17 da Lei 9.492/1997.”

A aprovação do plano opera a novação da dívida, de 

modo que os efeitos publicísticos dos apontamentos negativos em 

nome das recuperandas referentes aos débitos incluídos na 

recuperação judicial devem mesmo ser suspensos, com observação, 

entretanto, de que a suspensão dos apontamentos está sob a 

condição resolutiva de cumprimento do plano.

Consigne-se, ainda, inclusive para fins de 

interpretação da referida cláusula do plano, que tal suspensão não 
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beneficia os coobrigados, por força do art. 49, § 1º, da Lei nº 

11.101/05, nem os sócios, que são pessoas distintas da 

recuperanda. Além disso, não alcança registros de ações judiciais, 

inclusive da recuperação judicial subjacente, nem os créditos não 

sujeitos ao plano:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES. [...] PROTESTOS DE TÍTULOS DE CRÉDITOS. 

Salutar restringir a publicidade dos protestos para 

viabilizar o desenvolvimento da atividade econômica sem 

os entraves decorrentes. Enunciado n. 54 do Conselho da 

Justiça Federal. Inaplicabilidade ao caso. Hipótese que não 

é de mero deferimento do processamento da recuperação 

judicial, e sim de aprovação do plano de recuperação 

judicial pelos credores. Aprovação do plano de recuperação 

que implica novação. Decisão mantida. Recurso improvido. 

(TJSP; Agravo de Instrumento 

2028263-52.2016.8.26.0000; Relator Hamid Bdine; 1ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 10/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial. Pedido 

da recuperanda de dos apontamentos e protestos dos 

créditos listados no quadro geral de credores. 

Indeferimento reformado. Possibilidade de suspensão dos 

apontamentos após a homologação do plano de 

recuperação judicial. Novação das dívidas. Jurisprudência 

TJSP e do c. STJ. Todavia, tal suspensão deve ser feita com 

a ressalva expressa de que será adotada sob a condição 

resolutiva de que a recuperanda cumpra todas as 

obrigações previstas no acordo de recuperação. Recurso 

provido, com determinação.  

(TJSP; Agravo de Instrumento 

2122611-62.2016.8.26.0000; Relator Teixeira Leite; 1ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 20/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à suspensão da 

publicidade dos protestos e das restrições nos cadastros do 
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SERASA e SCPC existentes em nome da recuperanda. 

Plano de recuperação aprovado e homologado. Com a 

homologação do plano, as dívidas foram novadas (art. 59 

da LRF), inexistindo motivo para manutenção dos efeitos 

publicísticos dos protestos e manutenção do nome da 

recuperanda no rol de devedores. Precedentes do Tribunal 

de Justiça de São Paulo. Não afronta ao princípio da 

transparência, haja vista que este possui aplicação até a 

data da aprovação do plano (para que os credores 

entendam a situação de crise econômico-financeira da 

empresa e como ela vinha se conduzindo em relação aos 

seus negócios). Após aprovado o PRJ, não há como invocar 

esse princípio, pois os credores já concordaram em relação 

às dívidas novadas e, em relação aos futuros parceiros 

comerciais, a ciência de que a empresa está em 

recuperação já é o bastante para a cautela nos negócios. 

Recurso provido apenas para suspender os efeitos 

publicísticos do protesto e cadastros de negativação em 

nome da recuperanda em relação aos débitos sujeitos ao 

regime especial e contraídos até o pedido da recuperação 

judicial. Dispositivo: Dão parcial provimento, com 

observação.  

(TJSP; Agravo de Instrumento 

2137018-44.2014.8.26.0000; Relator Ricardo Negrão; 2ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 16/03/2015)

Registre-se, ainda, que os protestos não serão 

cancelados, mas somente terão a publicidade suspensa, pois, 

eventualmente, podem servir para a fixação do termo legal em caso 

de eventual quebra:

Recuperação judicial. Questionamento feito em termos 

divergentes do teor do plano aprovado. [...] Premissa 12 

que prevê sejam baixadas todas as inscrições em órgãos de 

restrição ao crédito que tenham por objeto os créditos 

extintos por força da novação. Novação decorrente da 

aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, 

nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05. Ausência nesse 

contexto, de violação ao princípio da transparência, o qual 

é aplicável apenas até a data da aprovação do plano. 
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Admissibilidade, no tocante aos créditos cuja sujeição aos 

efeitos da recuperação judicial já tenha sido reconhecida. 

Descabimento quanto a créditos ainda não habilitados. 

Limitação no tocante aos protestos, em relação aos quais 

cabe tão somente a suspensão dos efeitos publicísticos, 

uma vez que tais atos poderão, nos termos do art. 99, II, da 

Lei nº 11.101, servir de parâmetro para a fixação do termo 

legal em caso de decretação de falência. Baixa que compete 

aos próprios credores. Agravo não provido quanto a esse 

ponto, com ressalva. Possibilidade de toda forma de 

sobrevivência do plano, não atingido em seus aspectos 

essenciais, com a exclusão das cláusulas em questão. 

Premissas 4, 6 e 8 declaradas nulas e premissa 5 declarada 

ineficaz, ressalvando-se por fim o alcance da premissa 12. 

Decisão de Primeiro Grau, homologatória do plano de 

recuperação judicial, reformada em tais limites. Agravo de 

instrumento do banco-credor parcialmente provido, com 

observação. 

(TJSP; Agravo de Instrumento 

2051678-64.2016.8.26.0000; Relator Fabio Tabosa; 2ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 15/08/2016)

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria 

constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, 

com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Ante o exposto, dou parcial provimento do recurso, 

para determinar a sustação dos efeitos publicísticos dos protestos dos 

créditos em nome da recuperanda e sujeitos à recuperação judicial, 

com observação. 

Carlos Dias Motta

Relator


