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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
0196570-76.2011.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante QUATRO 
MARCOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado FABIANA 
TEODORO.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado 
o agravo regimental e deram parcial provimento ao agravo de instrumento.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e ENIO ZULIANI.

São Paulo, 26 de junho de 2012

FRANCISCO LOUREIRO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento no 0196570-76.2011.8.26.0000

Agravo Regimental nº 0196570-76.2011.8.26.0000/50000

Comarca: BARUERI

Juiz: SEUNG CHUL KIM 

Agvte: QUATRO MARCOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL)

Agvdo: FABIANA TEODORO

VOTO No 16.811

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. Crédito oriundo de sentença trabalhista 
transitada em julgado habilitado como privilegiado. 
Habilitando que comprovou origem de seu crédito, 
preenchendo o requisito do artigo 9º, III da Lei nº 
11.101/05. Recuperanda que agrava alegando que crédito 
deveria ser habilitado em outra classe, em observância à 
cláusula 17.1 do Plano de Recuperação Judicial, segundo a 
qual todos os créditos posteriores seriam tidos como 
subordinados. Matéria que já foi decidida por esta Câmara 
Reservada no julgamento do AI n.º 990.10.179056-4. 
Recurso Especial que não suspende o efeito da aludida 
decisão, a qual se aplica, até que e se reformada. 
Inadequação do 'quantum' habilitado. Valor da habilitação 
que deve ser corrigido. Agravo Regimental prejudicado. 
Agravo de instrumento parcialmente provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto 

contra a r.  decisão copiada às fls. 64/65 destes autos, a qual julgou 

procedente pleito de habilitação de crédito, determinando a inclusão, 

no quadro geral de credores, do valor de R$ 13.721,71, como 

privilegiado trabalhista. 
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Fê-lo a r. decisão sob o fundamento de que o  

crédito decorre de decisão judicial na esfera trabalhista, já transitada 

em julgado, devendo, portanto, a habilitação de crédito ser julgada 

procedente.

Agrava a empresa recuperanda, alegando (fls. 

2/18), em resumo, que o quantum fixado na decisão agravada está 

equivocado, pois em valor superior aos R$ 10.315,42, cuja habilitação 

foi inicialmente pleiteada pelo agravada. Sustenta que a decisão 

agravada foi proferida em total inobservância ao Plano de 

Recuperação Judicial da agravante, em especial a cláusula 17.1. 

Pede a concessão, ao recurso, do efeito suspensivo. Pleiteia a 

concessão da justiça gratuita ou do diferimento do recolhimento das 

custas. Pugna, ao final, pelo provimento de seu recurso, para que se 

proceda a correção do crédito do agravada, devendo ser incluído o 

referido crédito pelo valor de R$ 10.315,42 e, ainda, a determinação 

da inclusão do crédito da agravada com observância da cláusula 17.1 

do Plano de Recuperação Judicial da agravante.

Negada a gratuidade da justiça e o diferimento do 

recolhimento de custas (fls. 187/194), a recuperanda interpôs agravo 

regimental (fls. 197/205) em face desta decisão e recolheu as custas 

referentes ao recurso de agravo de instrumento (fls.207/209).

Em decisão de fls. 211/213, o Desembargador 

Romeu Ricupero julgou o agravo regimental prejudicado em função do 

recolhimento das custas do agravo de instrumento, bem como 

indeferiu o pretendido efeito suspensivo. 

Intimada a agravada para apresentar contraminuta 

(fls. 213 e 221), não aportaram, aos autos, a contraminuta do agravo.
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O parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 

223/228) foi no sentido do não provimento do recurso.

É o relatório.

1. O agravo regimental se encontra prejudicado 

pelo recolhimento das custas processuais. 

2. Dou parcial provimento ao agravo de 

instrumento.

Não procede o argumento da agravante de que o 

crédito deveria ser habilitado nos termos da cláusula 17.1 do Plano de 

Recuperação Judicial, a qual dispõe, in litteris:

"Novos créditos e Retificação Posterior da 

Lista de Credores do Administrador Judicial. 

Se, em decorrência de decisões judiciais, 

transitadas em julgado, novos créditos que 

venham a ser adicionados à Lista de Credores do 

Administrador Judicial ou houver alteração nos 

créditos já existentes, incluindo trabalhistas, com 

garantia real e quirografários, salvo se de outra 

forma disposto neste Plano, tais créditos sujeitar-

se-ão à condição de créditos subordinados (grifos 

do original)."

 O agravante sustenta que, com referida cláusula 

do Plano, não se está a burlar dispositivo legal, mas, pelo contrário, 

exercendo-se a negociação entre credores e devedores como forma 

de solucionar os problemas da empresa.

Contudo, referida cláusula teve sua ineficácia 
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declarada em Acórdão da lavra do Eminente Desembargador Romeu 

Ricupero, cuja ementa transcrevo:

"Recuperação judicial. Homologação do Plano. 

Suposta nulidade de cláusulas. Inexistência de 

tratamento diferenciado a credores da mesma 

classe e sim tratamento diferenciado a credores de 

classe distinta. Novação harmônica com a lei. 

Suspensão de ações contra coobrigados: pedido 

prejudicado pelo atendimento em primeira 

instância. Ineficácia da cláusula 17.1. Novos 

créditos ou créditos alterados que deverão ter a 

natureza que a lei lhes outorga, ou seja, 

trabalhistas, com direito real ou quirografários, e 

jamais serão tidos como subordinados. Agravo de 

instrumento provido em parte". (Agravo de 

Instrumento nº 0179056-47.2010.8.26.0000, Rel. 

Romeu Ricupero, j. 19.10.2010)

Não podem pretender as partes classificar créditos 

diferentemente do que dispõe a lei, de onde se deve extrair a sua 

classificação, seja como crédito trabalhista, com garantia real ou 

quirografário.

Em que pese haver Recurso Especial em face do 

referido Acórdão, é cediço que este Recurso não tem efeito 

suspensivo, de modo que, até que esta decisão seja revertida, e não 

se tem notícia de que isso tenha ocorrido, prevalece o entendimento já 

firmado e que vem sido seguido nesta Câmara.

2. O parcial provimento do recurso diz respeito ao 
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quantum habilitado.

Primeiramente, a decisão agravada habilitou o 

crédito em valor maior do que o pleiteado pela habilitante.

A agravada pleiteou (fls. 21/22) a habilitação de 

R$ 10.315,42, que aponta como valor liquido de crédito trabalhista 

comprovado por documentação anexa.

 Contudo, o magistrado acolheu a manifestação do 

administrador judicial (fls. 58), o qual, baseado em cálculo do Perito 

Contador, pugnou pela inclusão do crédito no valor de R$ 13.721,71.

Deve-se ter em consideração que, se o crédito da 

habilitante era ou é maior do que o valor cuja habilitação foi pleiteada, 

está em sua margem de disponibilidade pugnar pela habilitação de 

valor menor. O que não pode é a decisão ir além do pedido da parte, 

habilitando o crédito em valor superior ao pretendido.

Por outro lado, não faz sentido que o valor do 

crédito habilitando apresentado pela agravada em seu pedido (R$ 

10.315,42), atualizado até 30 de junho de 2010, seja inferior ao valor 

obtido pelo Perito Contador, para a atualização feita até dezembro de 

2008 (R$ 13.721,71), data anterior, portanto. 

Assim, o parcial provimento é para que o crédito 

seja habilitado no valor apontado pela agravante em suas razões 

recursais e pleiteado pela agravada em seu pedido inicial, qual seja, 

R$ 10.315,42. 

Diante do exposto, pelo meu voto, julgo 

prejudicado o agravo regimental e dou parcial provimento ao agravo 
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de instrumento.

FRANCISCO LOUREIRO
Relator
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