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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
0161126-45.2012.8.26.0000, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é agravante 
BANCO SOFISA S/A, é agravado FRIGOESTRELA S/A.

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 
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E TEIXEIRA LEITE.

São Paulo, 11 de dezembro de 2012

FRANCISCO LOUREIRO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento no 0161126-45.2012.8.26.0000

Comarca: ESTRELA D'OESTE

Juiz: LUIZ FERNANDO SILVA OLIVEIRA

Agvte: BANCO SOFISA S/A

Agvdo: FRIGOESTRELA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

Voto nº 18.091

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Contrato de mútuo com 
emissão de cédula de crédito bancário e garantia de 
alienação fiduciária sobre recebíveis da devedora. 
Inexistência de registro, de natureza constitutiva, da 
garantia junto ao RTD. Garantia real ineficaz frente à 
coletividade de credores, consoante pacífico e sumulado 
entendimento da Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação Judicial. Inocorrência de preclusão ou de 
coisa julgada, uma vez que o crédito fora inicialmente 
excluído da moratória sem análise da questão da ineficácia 
da garantia real da propriedade fiduciária. Correta a 
determinação de inclusão do crédito do banco agravante na 
recuperação judicial. Recurso não provido.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido 

de efeito suspensivo, tirado de decisão que determinou a inclusão do 

crédito do agravante BANCO SOFISA S/A, como quirografário, com origem 

em cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de recebíveis, 

sem registro junto ao RTD, na recuperação judicial da FRIGOESTRELA 

S/A. 

Fê-lo a decisão agravada, forte no entendimento 

de que o crédito da instituição financeira deve ser incluído na recuperação 

judicial como quirografário, uma vez que a garantia real da propriedade 

fiduciária sobre créditos não contou com o indispensável registro do 
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contrato junto ao RTD.

Recorre o credor Banco Sofisa S/A alegando, em 

síntese, que o crédito tem origem em cédula de crédito bancário garantida 

por alienação fiduciária de recebíveis, de modo que não se encontra sujeito 

aos efeitos da recuperação judicial. Sustenta que tal questão já foi objeto 

de anterior decisão judicial, confirmada por este Tribunal de Justiça, e se 

encontra coberta pela preclusão e pela coisa julgada, de modo que não 

poderia o MM. Juiz, desafiando decisões anteriores de Segunda Instância, 

afirmar a natureza quirografária do crédito. 

Negada a liminar a dispensadas informações do 

MM. Juiz, pois clara a decisão atacada, a devedora e o administrador 

judicial contrariaram o recurso (fls.184/200; 210/220, respectivamente). 

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou 

no sentido do improvimento do recurso (fls.222/225). 

É o relatório.

 1. O recurso não comporta provimento, e a 

decisão agravada se mantém por seus próprios fundamentos.

Não colhe o primeiro argumento da instituição 

financeira credora, no sentido de que a questão sobre a higidez da garantia 

e de não se encontrar sujeita aos efeitos da moratória está coberta pela 

preclusão e pela coisa julgada. 

Isso porque o art. 19 da L. 11.101/2005 reza que o 

administrador judicial, entre outros legitimados, pode, ”até o encerramento 

da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o 

procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a 

exclusão, outra classificação, ou a retificação de qualquer crédito, nos 

casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial 

ou, ainda, documentos ignorados à época do julgamento do crédito ou da 
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inclusão no quadro-geral dos credores” (destaque nosso).

Na lição da melhor doutrina, tem tal pleito a 

“conotação de revisional creditícia ou rescisória falencial, fundada 

exclusivamente em matéria de direito substantivo e não adjetivo” (Sérgio 

Campinho, Falência e Recuperação de Empresa, 5ª. Edição Renovar, 

p. 118).

No caso concreto, não se ajuizou ação de 

procedimento ordinário, mas o pedido de inclusão do crédito foi formulado 

pelo administrador judicial, a tanto legitimado, de modo incidental, nos 

próprios autos do pedido de recuperação judicial. 

O MM. Juiz, com prudência, determinou a prévia 

manifestação da instituição financeira sobre o pleito do administrador. A 

credora de manifestou de modo pleno, garantindo o princípio do 

contraditório e a observância do devido processo legal. 

Disso decorre que poderia o MM. Juiz, tal como o 

fez, afastar a decisão do anterior julgamento de impugnação contra a 

relação de credores, feita sem a análise de documento essencial à correta 

classificação e apreciação da natureza do crédito. 

2. Destaco que a impugnação contra a relação de 

credores sujeitos à recuperação judicial, apresentada pela instituição 

financeira, versou fundamentalmente sobre o valor do crédito, acrescido de 

encargos e sobre a possibilidade de a credora depositar o valor dos 

recebíveis em conta vinculada.

A decisão que julgou a impugnação, assim como o 

V. Acórdão que a confirmou, apreciou apenas e tão somente questão de 

natureza substantiva, qual seja, se crédito com origem em contrato 

garantido em tese por propriedade fiduciária sobre recebíveis deve  ou 

não  ser incluídos no quadro de credores da recuperação judicial. 
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Não se alegou, nem se enfrentou, nem se decidiu, 

porém, questão essencial, qual seja, se houve o registro junto ao RTD da 

garantia real de propriedade fiduciária, e os efeitos de sua falta.

Tal questão pode ser reapreciada nesta sede e 

neste momento, por duas razões. 

Primeiro, porque a impugnação foi decidida sem a 

análise de “documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da 

inclusão no quadro geral dos credores” (art. 19, in fine, da L. 11.105/2005).

Segundo, porque a omissão da análise de aspecto 

fundamental ao julgamento da impugnação, em nenhum momento 

levantado pelas partes, se reveste da natureza de erro material, “o qual não 

se convalida, prescinde do ajuizamento da ação em destaque, podendo ser 

corrigido a requerimento da parte interessada...”. (Paulo de Carvalho 

Balbino, Comentários à Nova Lei de Falência e Recuperação de 

Emrpesas, obra coletiva coordenada por Osmar Brina Correa-Lima e 

Sérgio Mourão Corrêa Lima, Renovar, pag. 158).

3. Resta apreciar a questão de fundo.

O contrato de cédula de crédito bancário foi 

celebrado (aditado) entre as partes em 21 de agosto de 2008, contendo 

garantia real de cessão fiduciária sobre recebíveis, mas não foi registrada 

junto ao Registro de Títulos e Documentos, como seria indispensável. 

Nesse meio tempo, a devedora FRIGOESTRELA, 

em 14 de novembro de 2008, distribuiu o pedido de recuperação judicial. 

Anoto que entre a celebração do contrato e a 

distribuição do pedido de recuperação decorreram quase noventa dias, 

prazo mais do que suficiente para a credora protocolar o título junto ao 

RTD.
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4. Há entendimento absolutamente pacificado e 

sumulado desta Câmara Reservada à Falência e Recuperação Judicial no 

sentido da natureza constitutiva do registro junto ao RTD ou ao 

Departamento de Trânsito da propriedade fiduciária, nos termos do art. 

1.361 do novo Código Civil. 

Diz a Súmula no. 60 da Câmara Reservada: “A 

propriedade fiduciária constitui-se com o registro do instrumento no registro 

de títulos e documentos do domicílio do devedor”. 

Disso decorre que a garantia real da propriedade 

fiduciária somente nasce no exato momento do registro. Antes, existe 

singelo direito de crédito, sem garantia real e nem propriedade resolúvel 

transferida ao credor fiduciário.

O art. 1.361, par. 1º. do atual Código Civil explicita 

onde e como devem ser feitos os registros, dividindo as coisas móveis  em 

duas categorias: veículos e outras coisas. Para as coisas móveis em geral, 

o registro deve ser feito no Oficial do Registro de Títulos e Documentos do 

domicílio do devedor. Se houver mais de um devedor, ou um devedor e um 

garantidor, nos domicílios de ambos. Para os veículos, o registro far-se-á 

unicamente na repartição competente para o licenciamento, com anotação 

no certificado de propriedade do veículo, dispensado, por ineficaz, registro 

no Oficial de Títulos e Documentos. Positivou o Código Civil a Súmula n. 92 

do STJ, de inegável conteúdo prático, pois os usos e costumes indicam que 

adquirentes e terceiros consultam apenas documentação dos veículos e 

repartições de trânsito, em vez de Oficiais de Registro de Títulos e 

Documentos (STJ, REsp n. 770.315/AL, rel. Min. Francisco Peçanha 

Martins, j. 04.04.2006; STJ, REsp n. 278.993/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 

15.10.2002).

5. Em casos idênticos ao ora em exame, a 

Câmara Reservada à Falência e Recuperação Judicial deixou claro que a 
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garantia real é ineficaz se constituída no curso da recuperação judicial, e o 

crédito deve constar da relação de credores, como quirografário.

Confira-se:

“RECUPERAÇÃO  JUDICIAL Cédula de crédito bancário 

com contrato de constituição de alienação fiduciária em 

garantia (cessão fiduciária de direitos). Propriedade fiduciária 

que se constitui mediante o registro do título no Registro de 

Títulos e Documentos. Inteligência do art. 1.361, § 1º, do 

Código Civil. Inexistência de registro. Amortização ocorrida 

após o ajuizamento da ação de recuperação judicial. 

Pretensão à substituição de garantias. Aplicação da Súmula 

n. 60 desta Câmara. Recurso não provido (AI 0139280-

06.2011.8.26.0000, Rel. Des.  Ricardo Negrão; no mesmo 

sentido, AI 994.08.020330-8, julg.19/11/2009, v.u., rel. 

Romeu Ricupero; AI 994.08.048233-0, julg. 30/06/2009, 

v.u., rel José Roberto Lino Machado)

Especificamente no que se refere à 

impossibilidade de o credor sem o prévio registro da propriedade fiduciária 

afastar o seu crédito dos efeitos da moratória, confira-se:

“Recuperação judicial. Crédito representado por  cédula de 

crédito bancário garantida por cessão fiduciária dos direitos 

de crédito de títulos entregues para cobrança. Pretensão do 

credor de afastar seu crédito dos efeitos da recuperação 

judicial. Ausência de registro da garantia. Ineficácia da 

alienação perante os demais credores. Crédito que, dessa 

forma, sujeita-se aos efeitos da medida pretendida pela 

devedora. (Agravo de Instrumento de n. 0260333- 

85.2010.8.26.0000, de relatoria do Desembargador Boris 

Kauffmann).

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial.  Decisão que 

classificou como quirografário e sujeito aos efeitos da 

recuperação judicial crédito decorrente de contrato com 

garantia de cessão fiduciária não inscrito no Registro de 
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Títulos e Documentos e determinou a devolução dos valores 

indevidamente retidos pelo banco-credor. Cédula de crédito 

bancário com contrato de constituição de alienação fiduciária 

em garantia (cessão fiduciária de direitos de crédito 

representado por duplicatas). Direitos de crédito (recebíveis) 

tem a natureza legal de bens móveis (art. 83, III, CC) e se 

incluem no § 3º do art. 49, da Lei n° 11.101/2005. 

Propriedade fiduciária que se constitui mediante o registro do 

título no Registro de Títulos e Documentos. Inteligência do 

art. 1.361, § 1º, do Código Civil. Contrato inscrito no Registro 

Público após o requerimento da recuperação judicial não 

constitui a cessão fiduciária e equivale à ausência do registro 

que implica inexistência da propriedade fiduciária. Créditos 

sujeitos aos efeitos da recuperação, por não se enquadrarem 

no art. 49, § 3º devem ser classificados como quirografários. 

Determinação de devolução dos valores indevidamente 

retidos pelo banco credor após a data do pedido de 

recuperação judicial mantida. Agravo improvido. (TJSP AI nº 

0408832-11.2010.8.26.0000, Des. Pereira Calças, Câmara 

Reservada à Falência e Recuperação, julgado em 

12/04/2011).

6. Em suma, a decisão recorrida se mostra 

absolutamente correta ao sujeitar o crédito do presente contrato aos efeitos 

da recuperação judicial, como quirografário, uma vez que não existe direito 

real de garantia de propriedade fiduciária sobre recebíveis, por ausência de 

registro junto ao RTD.

Nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO LOUREIRO
Relator
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