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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 

Instrumento nº 2231818-59.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 

em que são agravantes JORGE ANTONIO IORATTI CHAMI e VANESSA 

CRISTINA DE LIMA CHAMI e, é agravada, CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA ATLÂNTICA 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: "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) e RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 25 de maio de 2018.

Grava Brazil

Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 2231818-59.2017.8.26.0000

AGRAVANTES: JORGE ANTONIO I. CHAMI e OUTRA 

AGRAVADA: CONSTRUTORA E INCORP. ATLÂNTICA LTDA 

COMARCA: SÃO PAULO

JUIZ PROLATOR: MARCELO BARBOSA SACRAMONE

Recuperação Judicial – Decisão que apontou a 
via adequada para as impugnações (incidente), 
desconsiderando as juntadas no processo – 
Inconformismo de credores – Desacolhimento 
– Interesse recursal discutível – Contradição 
não configurada – Julgador a quo que foi claro 
quanto à via a ser adotada – Dúvida que, no 
mais, não se mostra razoável – Lei n. 11.101/05 
expressa – Recurso desprovido.

VOTO Nº 30007

1 - Trata-se de agravo de instrumento 

tirado de decisão que, em recuperação judicial, desconsiderou 

as impugnações juntadas no processo, ao ressaltar que 

deveriam ser sido apresentadas em incidente. 

Inconformados, dois dos credores 

apontam a contradição incorrida pelo Juízo a quo na menção 

da via adequada para oferecimento das impugnações, o que os 

deixou confusos e os fez apresentar divergência por duas vias, 

sem saber "onde receberão uma resposta". Pedem a recepção de suas 

alegações, a determinação de onde a análise deve ser feita e, 

por fim, pugnam pela consolidação do rol de credores. 

A Administradora Judicial se manifestou 

a fls. 45/47 e a contraminuta foi juntada a fls. 48/56.
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A r. decisão agravada e a prova da 

intimação se encontram a fls. 08/10 . Preparo a fls. 06/07.

Ouvido, o Ministério Público posicionou-

se pelo desprovimento do recurso (fls. 96/100). 

É o relatório do necessário.

2 – Logo de início, a dúvida quanto à 

existência de interesse recursal salta aos olhos, seja pela fato 

de os agravantes terem narrado que, confusos com a ordem 

judicial, apresentaram impugnação por ambas as vias (judicial 

e administrativa), de modo que não se vislumbra utilidade deste 

recurso, pela ausência de risco de prejuízo, sendo em razão da 

menção de seu crédito, tanto no edital de convocação, quanto 

na relação de credores (fls. 81 e 92, respectivamente), no mesmo 

valor sugerido na divergência (vide fls. 14/ 17– R$ 68.909,58).

Nada obstante, a falta de certeza quanto 

à efetiva análise de suas razões inviabiliza seja adotada tal 

conclusão, levando à análise do mérito recursal, onde não 

assiste razão aos agravantes. 

Afinal, não se vislumbra contradição nas 

decisões apontadas pelo recurso, mormente pelo fato de o i. 

Julgador de origem não ter direcionado às partes ao contato 

direto com a Administradora Judicial, mas apenas mencionado 

as opções legais possíveis, ressaltando, no final, o caminho 

oportuno naquele momento (vide fls. 9).
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De qualquer forma, eventual dúvida não 

se mostra razoável, já que poderia ter sido solucionada pelo 

expresso texto da Lei n 11.101/05. 

Afinal, conforme bem frisou o parquet, 

"não há o que se falar em apresentação de divergência após a decisão de fl. 23.129, 

mas de apresentação de impugnação, tendo em vista que já havia sido publicado o 

edital do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05, quando proferida a decisão" (fls. 99).

Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida.

3 - Ante o exposto, nega-se provimento 

ao recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator


