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01.01 Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A – (EM FACE DE
FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO MAGALHÃES)
Natureza: divergência de valor e de sujeição do crédito aos efeitos da
Recuperação Judicial.
Valor contido no edital do art. 52, § 1º:
R$ 6.115.776,80 – crédito quirografário (art. 41, III, da LRF) – em face
do Grupo Magalhães;
▪ R$ 8.694.536,11 – crédito com garantia real (art. 41, II, da LRF) – em
face do Grupo Magalhães;
Pretensão: inaplicável ao presente caso.
Valor declarado pelo credor:
▪ R$ 2.016,06 – crédito quirografário (art. 41, III, da LRF);
▪ R$ 2.277.036,92 – crédito com garantia real (art. 41, II, da LRF);
▪ R$ 320.269,49 – crédito quirografário (art. 41, III, da LRF) decorrente
▪

da prestação de garantia fidejussória;
▪ R$ --- – crédito extraconcursal (art. 49, § 3º, da LRF);
Documentos apresentados: petição de divergência administrativa de crédito;
cédulas de crédito bancários; memórias de cálculo.
Contraditório:
“No que diz respeito aos créditos indicados pela instituição financeira como
garantia real, necessário observar que:
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- Aqueles créditos que possuem somente garantia hipotecária em nome de
terceiros devem ser classificados como quirografário:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE
GARANTIA REAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
GARANTIA.
BENS
PERTENCENTES
A
TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE. ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA
RECUPERANDA. APLICAÇÃO DO ART. 83 DA LEI 11.101/2005.
CRÉDITO COM GARANTIA REAL ATÉ O LIMITE DO VALOR DO
BEM
GRAVADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA VERBA
ARBITRADA EM SENTENÇA. Trata-se de agravo de instrumento
interposto em face da sentença que acolheu em parte a
impugnação de crédito oferecida pela instituição financeira e
manteve o crédito correspondente ao contrato n. 404.401.201, na
classe dos quirografários, (classe III). A discussão trazida a este
grau recursal diz respeito ao pedido de reclassificação do crédito
referente à Cédula de Crédito Bancário nº 404.401.201 para a
classe dos créditos com garantia real e não como crédito
quirografário, como constou no QGC e mantido pela decisão que
julgou a impugnação. Como se pode verificar, foram dados em
garantia ao contrato de n. 404.401.201 - Cédula de Crédito
Bancário -, diversos bens imóveis, de propriedade de terceiros,
sendo apenas um de propriedade da recuperanda (matrícula n.
16.321). Nesse contexto, compartilho do entendimento de que
o bem de terceiro não integra o patrimônio do devedor e, que,
nessa hipótese, não se pode admitir a classificação concursal
do crédito como garantia real, sendo, perante o devedor,
crédito comum, quirografário, como restou julgado na decisão
ora recorrida. Outrossim, não se pode perder de vista que um dos
imóveis é de propriedade da recuperanda e que tal fato deve ser
levado em consideração para fins de classificação do crédito,
respeitando, é claro, o limite do valor gravado, conforme dispõe o
art. 83 da Lei 11.101/2005.O art. 1.419 do CCB estabelece que os
credores titulares de créditos com garantia real são aqueles cujos
créditos são garantidos por penhor, anticrese ou hipoteca. Logo, os
credores detentores desse tipo de crédito estarão relacionados na
classe privilegiada até o limite do valor do bem gravado, e, o
montante que exceder, deverá ser relacionado como quirografário.
A tese recursal merece parcial acolhimento com a determinação de
reclassificação do crédito, referente ao contrato n. 404.401.201 Cédula de Crédito Bancário -, para a classe II - (garantia real), até
o limite da garantia ofertada pelo imóvel da matrícula de n. 16.321.
O saldo devedor que exceder o valor do bem, deverá ser mantido
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na classe dos créditos quirografários, conforme preceitua inclusive
o art. 41, §2º da Lei recuperacional, ao dispor sobre o processo de
votação dos credores de acordo com suas classes e quando estes
possuem mais de uma classe para um mesmo crédito, o que é o
caso dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50701129820208217000,
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton
Carpes da Silva, Julgado em: 27-05-2021)
Impugnação de crédito em recuperação judicial apresentada por
recuperanda. Decisão de improcedência. Agravo de instrumento.
Sendo garantido por alienação fiduciária de bem imóvel de
terceiro, o crédito não ostenta privilégio perante a
recuperanda. A respeito, o Enunciado VI do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial: "Inaplicável o disposto no
art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, ao crédito com garantia
prestada por terceiro, que se submete ao regime
recuperacional, sem prejuízo do exercício, pelo credor, de seu
direito contra o terceiro garantidor." Crédito, portanto,
concursal, a ser habilitado na classe dos quirografários.
Súmula 581/STJ. Precedentes das Câmaras de Direito Empresarial
deste Tribunal. Reforma da decisão recorrida. Agravo de
instrumento a que se dá provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento
2014651-71.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão
Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Campinas - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2021; Data
de Registro: 05/05/2021)
Recuperação judicial. Decisão que deferiu pedido das
recuperandas para suspensão de cobrança administrativa
decorrente de alienação fiduciária. Agravo de instrumento de
credor, aduzindo que a garantia foi constituída sobre imóvel de
terceiro. Natureza quirografária dos créditos que não foi
contestada pela agravante e, ademais, decorre do próprio fato
de a garantia ter sido prestada por terceiro. Pretensão satisfativa
que se encontra suspensa em razão do "stay period". Imóveis
utilizados pelas recuperandas em sua principal atividade
econômica. Essencialidade dos bens que igualmente impede a
pretensão satisfativa. Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento a que se nega provimento. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2181667-26.2016.8.26.0000; Relator (a): Cesar
Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2017; Data de Registro: 22/02/2017)
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- Aqueles créditos que possuem garantia hipotecária em nome de terceiros e
garantia pignoratícia, devem ser classificados como garantia real até o limite
da garantia pignoratícia, sendo o saldo classificado como quirografário.
- Aqueles créditos que possuem somente garantia pignoratícia, devem ser
classificados como garantia real até o limite da garantia, sendo o saldo
classificado como quirografário.
No que diz respeito aos créditos que sejam oriundos de cédulas rurais,
discorda-se de qualquer cálculo apresentado pela instituição financeira que:
- Incida comissão de permanência, vez que, mesmo que pactuada, é ilegal:
*Ação revisional – Cédula rural hipotecária.
Capitalização dos
juros – Possibilidade de capitalização dos juros com base no art. 5º
do Decreto-Lei 167/67, desde que expressamente pactuada –
Inteligência da Súmula 93 do STJ – Sentença reformada – Recurso
provido. Comissão de permanência – Cobrança – Ilegalidade
– Vedada a cobrança de tal comissão em cédula de crédito
rural – Instituição financeira autorizada a cobrar, após a
inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios
pactuada, elevada de 1% ao ano, juros de mora e multa
contratual – Decreto-lei 167/1967 – Sentença mantida – Recurso
negado.
Honorários advocatícios de sucumbência –
Sucumbência recíproca – Redução – Descabimento – Verba
honorária fixada em consonância com os critérios do art. 85, §2º do
CPC/2015 – Recurso negado Recurso provido em parte.* (TJSP;
Apelação Cível 1000993-76.2017.8.26.0213; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Guará - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de
Registro: 21/10/2020)

- Incida juros moratórios superiores a 1% a.a., vez que deve ser observado o
art. 5º do DL 167/67, que assim prevê:
Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
e poderão sofrer correção monetária às taxas e aos índices que o
Conselho Monetário Nacional fixar, calculados sôbre os saldos
devedores da conta vinculada à operação, e serão exigíveis em 30
de junho, 31 de dezembro, no vencimento, na liquidação da cédula
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ou, também, em outras datas convencionadas no título, ou
admitidas pelo referido Conselho.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.

- Incida juros remuneratórios superiores a 12% a.a.:
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – Revisão e repetição de
valores pagos em excesso – Sentença de improcedência –
Insurgência do autor – Dívida vencida e objeto de repactuação,
mediante assinatura de "Aditivo de Retificação e Ratificação" e
aplicação de taxa de juros superior àquela contratada inicialmente
– Possibilidade – Necessidade de observação para a
repactuação, todavia, do limite de 12% ao ano para a taxa de
juros – Por ausência de deliberação do CMN, a taxa de juros
remuneratórios está limitada em 12% ao ano para as cédulas
de crédito rural, comercial e industrial – Apuração dos valores
pagos em excesso em liquidação – Danos morais não verificados –
A mera cobrança de taxa de juros acima da limitação firmada pela
jurisprudência não enseja reparação de danos morais –
Procedência, em parte, do pedido – Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1004342-54.2019.8.26.0072; Relator (a):
Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Bebedouro - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de
Registro: 11/05/2021)
*Embargos à execução – Cédula rural pignoratícia – Sentença de
improcedência – Alegação de excesso de execução – Encargos de
inadimplência – Em que pese a previsão em abstrato para a
cobrança da comissão de permanência, não há indício de sua
efetiva cobrança, na hipótese – Ilegalidade dos encargos
moratórios – Inocorrência - Nas operações de crédito rural, a
instituição financeira está autorizada a cobrar, após a
inadimplência, os juros remuneratórios pactuados, limitada a
12% ao ano, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora e
multa de 2% sobre o débito – Inteligência do art. 5º, parágrafo
único, do Decreto-Lei nº 167/67 – Precedentes do STJ –
Abusividade dos encargos moratórios não evidenciada –
Comprovada contratação do seguro de vida, inexistindo razões
para invalidá-la – Sentença mantida – Recurso negado.* (TJSP;
Apelação Cível 1000383-62.2020.8.26.0453; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Pirajuí - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de
Registro: 17/03/2021)
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No que diz respeito aos créditos constantes na petição de divergência
indicado como “OPERAÇÕES HABILITADAS POR COOBRIGAÇÃO”,
discorda-se da inclusão dos valores, já que o devedor principal está realizando
o pagamento da dívida regularmente.”
Resultado:
- postula a Casa Bancária a inclusão do seu crédito quirografário, pela
importância de R$ 2.016,06, decorrente da operação financeira identificada
como OUROCARD PLATINUM ESTILO (Operação nº 91017599);
- além do mais, sustenta a Casa Bancária que seu crédito com garantia real
perfaz a monta de R$ 2.277.036,92, concernente à importância atualizada do
débito oriundo das operações financeiras identificadas sob n.º 2110780,
2110781, 4008532, 4011436, 4011686, 4012151, 4012186, 4012344,
4012402, 4012504;
- por fim, advoga a não sujeição dos créditos oriundos da Proposta de
Participação em Grupo de Consórcio por Adesão, Referenciado em Bens
Móveis nº 1.469.651 e do Instrumento de Cessão do Contrato de Adesão a
Grupo de Consórcio para Bens Móveis nº 1.469.652, consoante art. 49, § 3º,
da LRF;
- por sua vez, em sede de contraditório, a Devedora manifestou sua parcial por sua vez, em sede de contraditório, alega o Recuperando, em apertada
síntese, que os créditos devem ser classificado “como garantia real até o limite
da garantia pignoratícia”, bem como os juros moratórios devem ser
restringidos ao patamar de 1% (um por cento) ao ano, nos termos do art. 5º
do Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967;
- além do mais, sustenta o Recuperando que os juros remuneratórios devem
ser limitados à razão de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos das
ementas acostadas por ele;
- destarte, abaixo vão analisadas de forma individualizada as operações
celebradas entre as partes, conforme documentação carreada pela Instituição
Financeira:
➢ OUROCARD PLATINUM ESTILO (Operação nº 91017599)
- o Credor sustenta que o crédito quirografário decorrente da Operação de
Crédito nº 91017599 perfaz a importância de R$ 2.016,06;
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- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência do Termo de Adesão aos Cartões Ourocard Empresariais, firmada
em 15/02/2018, por meio da qual o Recuperando aderiu aos diversos serviços
ofertados pela Casa Bancária (Conta-Corrente 1.377-3 – Agência 0035-3);
- destarte, sendo firmada em 15/02/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- o extrato bancário contém as bases gerais originais e a situação atual das
operações financeiras, detendo presunção de veracidade;
- assim, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 2.016,06 corresponde à monta do crédito
atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de Recuperação
Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- além disso, não foi suscitada nenhuma causa extintiva, modificativa ou
impeditiva pelo Recuperando;
- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui tratamento
diferenciado estabelecido pela Lei, ausente qualquer garantia ou privilégio,
enquadra-se dentre os quirografários;
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- por essa razão, impõe-se habilitar o crédito, na importância de R$ 2.016,06,
decorrente da Operação de Crédito nº 91017599, dentre os quirografários;
- de qualquer maneira, oportuno salientar que a operação de crédito em
subsunção foi objeto de cessão de crédito pela Instituição Financeira em favor
de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
conforme
Declaração
de
Cessão
de
Crédito
encaminhada
administrativamente, bem como acostada aos autos principais da
Recuperação Judicial:
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- conforme pontua Silvio Rodrigues, “a cessão de crédito é o negócio jurídico,
em geral de caráter oneroso, através do qual o sujeito ativo de uma obrigação
a transfere a terceiro, estranho ao negócio original, independentemente da
anuência do devedor”1;
- por essa razão, oportuno habilitar referido crédito, pela importância de R$
R$ 2.016,06, em favor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS

1

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 27ª ed. ver. atual. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 291.

FINANCEIROS, dentre os titulares de créditos quirografários, com privilégio
especial, com privilégio geral ou subordinados;
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico, com alteração
de titularidade.
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.10780-9 (2110780)
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando
oposto razões suficientes para o afastamento das operações;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.10780-9, firmada
em 20/05/2016, por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no
montante de R$ 18.000,00, a qual fora destinada à aquisição de bovinos bezerros;
- destarte, sendo emitida em 20/05/2016, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”
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- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 12.700,75 corresponde à importância do

crédito atualizado até a data 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância do Devedor quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender do Recuperando, os diversos julgados acostados por ele
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;
- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”
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- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, a referida operação está garantida por penhor cedular
de primeiro grau de 30 bezerros angus, com 12 meses de idade, avaliados
em R$ 24.660,00;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 29.356 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:
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- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de décimo primeiro grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado
sob n° R-15 da Matrícula 43.333 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santana do Livramento/RS;

- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Sylvio
Eduardo Moreira Estrazulas, ou seja, pessoa alheia ao presente procedimento
recuperatório:

- como dizia Trajano de Miranda Valverde, "a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio"2. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,
pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
arrecadação"3;

e os bens que o integram são o objeto da
- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio do
Recuperando e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo

2

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências: Decreto-lei nº 7.661, de
21 de junho de 1945. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. II: Arts. 62 a 176, p. 279.
3 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 254.
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de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;
- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;
- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
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como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.
INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 002577955.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- improcederia, por isso, a inclusão almejada acaso considerada tão somente
referida garantia hipotecária, visto que não afasta nenhum bem de titularidade
do Recuperando;
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- seja como for, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Hipotecária nº 40.10781-7 (2110781)
- a cédula rural hipotecária é título executivo extrajudicial, conforme art. 10, do
Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a habilitação
do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando oposto razões
suficientes para o afastamento das operações;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva existência
da Cédula Rural Hipotecária n.º 40.10781-7, firmada em 20/05/2016, por meio da
qual o Recuperando contratou linha de crédito no montante de R$ 43.024,51, a
qual fora destinada ao custeio de bovinocultura;

- destarte, sendo emitida em 20/05/2016, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”
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- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos moratórios e financeiros bem delimitados no Contrato, o que permite
atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 30.025,70 corresponde à importância do crédito

atualizado até a data 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de Recuperação
Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância do Devedor quanto ao parâmetro utilizado

para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender do Recuperando, os diversos julgados acostados por ele
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;
- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”
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- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, consta que referida operação estaria garantida pela
hipoteca cedular de décimo grau e sem concorrência de terceiros do imóvel
registrado sob n° R-14 da Matrícula 43.333 do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Santana do Livramento/RS;
- no caso em comento, a Cédula Rural Hipotecária fora registrada no Registro de
Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob a Matrícula nº 43.333 do
Livro n.º 02:
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- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Sylvio
Eduardo Moreira Estrazulas, ou seja, pessoa alheia ao presente procedimento
recuperatório;
- como dizia Trajano de Miranda Valverde, "a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio"4. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,
pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
e os bens que o integram são o objeto da arrecadação"5;

4

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências: Decreto-lei nº 7.661, de
21 de junho de 1945. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. II: Arts. 62 a 176, p. 279.
5 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 254.

- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio do
Recuperando e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo
de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;
- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;
- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
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disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.
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INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 002577955.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- improcede, por isso, a inclusão almejada como crédito com garantia real,
devendo este ser habilitado dentre os titulares de créditos quirografários (art.
41, III, da LRF);
- divergência parcialmente acolhida neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.08532-5 (4008532):
- a cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial, conforme art. 10, do
Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
- 24 “Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a habilitação
do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando oposto razões
suficientes para o afastamento das operações;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva existência
da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.08532-5, firmada em 24/04/2014, por meio
da qual o Recuperando contratou linha de crédito no montante de R$ 244.000,00,
a qual fora destinada à aquisição de bovinos;

- destarte, sendo emitida em 24/04/2014, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;

- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios bem delimitados no Contrato, o que permite atribuir
acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 285.221,93 corresponde à importância do
crédito atualizado até a data 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância do Devedor quanto ao parâmetro utilizado

para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender do Recuperando, os diversos julgados acostados por ele
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;
- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
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expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- nada obstante, verifica-se que a Cédula está garantida por penhor cedular
de primeiro grau de 120 vacas SRD, com 36 meses de idade, avaliadas em
R$ 244.000,00, e de 218 bois Hereford, com 42 meses de idade, avaliados
em R$ 283.400,00;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e seu aditivo foram
registrados no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento
sob o Registro n.º 25.437 do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
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- assim, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a totalidade do
crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real (art. 41, II, da
LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula de Crédito Bancário nº 40.11436-8 (4011436)
- a cédula de crédito bancário é título executivo judicial, conforme art. 28,
caput, da Lei nº 10.931/2004, in verbis:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

- os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Devedor oposto
razões suficientes para o afastamento da operação;
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- a documentação carreada é suficiente para subsunção ao tipo legal,
consoante julgado do colendo STJ em sede de recurso representativo da
controvérsia:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS
AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO
ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura
de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo
ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de
claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez
e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n.
10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)

- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula de Crédito Bancário nº 40.11436-8, firmada em
09/03/2017, por meio da qual o devedor contratou linha de crédito pela
importância de R$ 143.500,00, a qual fora destinada à aquisição de bovinos;
- destarte, sendo emitida em 09/03/2017, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”
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- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios bem delimitados no Contrato, o que permite atribuir
acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 161.848,04 corresponde à importância do

crédito atualizado até a data 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância do Devedor quanto ao parâmetro utilizado

para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender do Recuperando, os diversos julgados acostados por ele
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;
- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”
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- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, a operação está garantida por penhor cedular de
primeiro grau de 60 vacas SRD, com 36 meses de idade, avaliadas em R$
150.000,00 e por penhor cedular de segundo grau de 70 novilhos bovinos
Hereford com 20 meses de idade, na importância de R$ 91.000,00;
- assim, muito embora o penhor de 70 novilhos já esteja garantindo outra
operação bancária anterior (operação n.º 40.06978-8 – R$ 22.350,00), o valor
de avaliação dos bens penhorados ultrapassa a dívida garantida pelo mesmo
penhor – R$ 91.000,00, resultando no saldo de R$ 68.650,00, o qual, somado
com o penhor cedular de primeiro grau no montante de R$ 150.000,00 (R$
218.650,00), garante a totalidade do crédito, que perfaz a importância de R$
161.848,04;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula de Crédito Bancário fora registrada no
Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º
30.595 do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
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- portanto, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a totalidade
do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real (art. 41, II, da
LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula de Crédito Bancário nº 40.11686-7 (4011686)
- a cédula de crédito bancário é título executivo judicial, conforme art. 28,
caput, da Lei nº 10.931/2004, in verbis:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

- os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Devedor oposto
razões suficientes para o afastamento da operação;
- a documentação carreada é suficiente para subsunção ao tipo legal,
consoante julgado do colendo STJ em sede de recurso representativo da
controvérsia:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS
AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO
ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura
de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo
ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de
claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez
e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n.
10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.”

- 33 -

(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)

- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula de Crédito Bancário nº 40.11686-7, firmada em
10/07/2017, por meio da qual o devedor contratou linha de crédito pela
importância de R$ 43.400,00, a qual fora destinada à aquisição de ovinos;
- destarte, sendo emitida em 10/07/2017, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 47.238,69 corresponde à importância do
crédito atualizado até a data 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância do Devedor quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender do Recuperando, os diversos julgados acostados por ele
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;

- além do mais, foi consignado pelo Devedor que os juros remuneratórios
devem estar limitados ao patamar de 12% ao ano, nos termos dos julgados,
igualmente, acostados em sede de contraditório;
- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 12,30% ao ano, calculados e capitalizados
mensalmente, com base na taxa proporcional diária, sendo que, no entender
do Recuperando, dever-se-ia limitar os juros remuneratórios ao patamar de
12% ao ano;
- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- 36 -

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, a operação está garantida por penhor cedular de
primeiro grau de 125 ovelhas Corriedale, com 12 meses de idade, avaliadas
em R$ 50.000,00, e por penhor cedular de primeiro grau de 142 ovelhas
Corriedale com 6 meses de idade, avaliadas na importância de R$ 56.800,00;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula de Crédito Bancário fora registrada no
Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º
30.935 do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
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- portanto, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a totalidade
do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real (art. 41, II, da
LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12151-8 (4012151)

- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando
oposto razões suficientes para o afastamento das operações;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12151-8, firmada
em 31/01/2018, por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no
montante de R$ 149.844,98, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 31/01/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”
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- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 183.642,44 corresponde à importância do
crédito atualizado até a data 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:
“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis

em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada
por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 8,5% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- seja como for, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende
esta Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta
sunt servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei
para aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento
mútuo nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”
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- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, a operação está garantida por penhor cedular de
segundo grau de 218 bois Hereford, com 42 meses de idade, avaliados em
R$ 566.800,00;
- assim, muito embora o penhor cedular já esteja garantindo outra operação
bancária anterior (operação n.º 40.08532-5 – R$ 285.221,936), o valor de
avaliação dos bens penhorados ultrapassa a dívida garantida pelo mesmo
bem – R$ 285.221,93, resultando no saldo de R$ 281.578,07, o qual garante
a totalidade do crédito, que perfaz a importância de R$ 183.642,44;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”
- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 31.718 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:

6

Valor da dívida atualizado até 09/03/2020.
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- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de quinto grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado sob n° R5 da Matrícula 45.046 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Carretera
Produtos Agropecuários Ltda., ou seja, pessoa alheia ao presente
procedimento recuperatório:
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- como dizia Trajano de Miranda Valverde, “a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio”7. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,
pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
e os bens que o integram são o objeto da arrecadação”8;
- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio do
Recuperando e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
7

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências: Decreto-lei nº 7.661, de
21 de junho de 1945. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. II: Arts. 62 a 176, p. 279.
8 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 254.

- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo
de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;
- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;
- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
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70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.
INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
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IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 002577955.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- improcederia, por isso, a inclusão almejada acaso considerada tão somente
referida garantia hipotecária, visto que não afasta nenhum bem de titularidade
do Recuperando;
- seja como for, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12186-0 (4012186)
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando
oposto razões suficientes para o afastamento das operações;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12186-0, firmada
em 23/02/2018, por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no
montante de R$ 506.518,44, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 23/02/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
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“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos financeiros e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 617.058,06 corresponde à importância do
crédito atualizado até a data 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:
“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis
em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada
por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 8,5% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
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- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, consta que referida operação estaria garantida pela
hipoteca cedular de nono grau e sem concorrência de terceiros do imóvel
registrado sob n° R-5 da Matrícula 45.046 do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Carretera
Produtos Agropecuários Ltda, ou seja, pessoa jurídica alheia ao presente
procedimento recuperatório;
- como dizia Trajano de Miranda Valverde, "a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio"9. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,
pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
arrecadação"10;

e os bens que o integram são o objeto da
- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio da
Recuperanda e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo

9

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências: Decreto-lei nº 7.661, de
21 de junho de 1945. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. II: Arts. 62 a 176, p. 279.
10 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 254.
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de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;
- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;
- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
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como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.
INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 002577955.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- quanto à classificação, a operação ainda está garantida por penhor cedular
de terceiro grau de 218 bois Hereford, com 42 meses de idade, avaliados em
R$ 566.800,00;
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- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 31.718 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:
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- seja como for, não há como surtir efeitos do penhor cedular para a totalidade
desta operação em razão de garantir outras operações bancárias anteriores,
senão vejamos:
PENHOR CEDULAR
– 218 BOIS
Primeiro Grau
Segundo Grau
Terceiro Grau

11
12

OPERAÇÃO

VALOR

40.08532-5
40.12151-8
40.12186-0
TOTAL

R$ 285.221,9311
R$ 183.642,4412
R$ 617.058,06
R$ 1.085.922,43

Valor atualizado até 09/03/2020.
Valor atualizado até 09/03/2020.

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 285.221,93
R$ 183.642,44
R$ 97.935,63
R$ 566.800,00

- isso porque referida garantia real abrange tão somente o valor de R$
97.935,63, devendo, consequentemente, o valor excedente de R$ 519.122,43
ser habilitado dentre os créditos quirografários;
- afinal, o crédito com garantia real está limitado ao valor da garantia,
alocando-se o saldo dentre os quirografários:
“Art. 41.
§ 2º Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe
prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do
bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste
artigo pelo restante do valor de seu crédito.
_______________
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte
ordem:
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
VI – créditos quirografários, a saber:
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação
dos bens vinculados ao seu pagamento;”

- a esse respeito, explicita o Magistrado Bandeirante Marcelo Barbosa
Sacramone:
“A especialidade atribuída ao seu crédito, todavia, faz-se apenas no
valor referido da garantia real. Caso o valor total do crédito supere
o valor dado em garantia, no montante coberto pela garantia o
crédito será considerado integrante da segunda classe, como
credor titular de crédito com garantia real. O montante que superar
o valor da garantia, por seu turno, será considerado quirografário e
permitirá ao credor votar, pelo referido montante, na classe três da
Assembleia Geral de Credores.
Como na recuperação judicial, ao contrário da falência (art. 83, §
1º), o bem conferido em garantia não será necessariamente
liquidado, de modo a se apurar efetivamente o seu valor, o
montante da garantia será aferido pelo valor constante da escritura
de hipoteca ou especificado no contrato.”13

- é também o que aponta a jurisprudência do colendo TJSP:

13

SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e
falência. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 2010, p. 177.
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, DETERMINA QUE O
PRIVILÉGIO DA GARANTIA REAL ESGOTA-SE NO PRÓPRIO
BEM OFERECIDO EM GARANITA – DEVEDORA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SALDO DE CRÉDITO NÃO
COBERTO PELO BEM DA GARANTIA, CONSTITUI CRÉDITO
QUIROGRAFÁRIO, SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL PRECEDENTES - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257839-09.2016.8.26.0000;
Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento:
17/03/2017; Data de Registro: 17/03/2017)

- portanto, deve-se habilitar o valor de R$ 97.935,63, dentre os créditos com
garantia real e o saldo excedente no valor de R$ 519.122,43, dentre os créditos
quirografários;
- divergência parcialmente acolhida neste ponto em específico.

➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12344-8 (4012344)
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial, conforme
art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a habilitação
do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando oposto razões
suficientes para o afastamento das operações;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva existência
da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12344-8, firmada em
07/05/2018, por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no
montante de R$ 149.802,88, a qual fora destinada ao custeio de bovinocultura;

- destarte, sendo emitida em 07/05/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
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- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos financeiros e moratórios bem delimitados no Contrato, o que permite
atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
- 54 -

- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 179.233,55 corresponde à importância do
crédito atualizado até a data 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:
“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis
em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada
por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 8,5% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
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- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- seja como for, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende
esta Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta
sunt servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei
para aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento
mútuo nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, a operação está garantida por penhor cedular de
primeiro grau de 498 bezerros Hereford, com 24 meses de idade, avaliados
em R$ 547.800,00;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
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“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 32.000 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:
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- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de décimo oitavo grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado
sob n° R-37 da Matrícula 43.333 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Sylvio
Eduardo Moreira Estrazulas, ou seja, pessoa alheia ao presente procedimento
recuperatório;
- como dizia Trajano de Miranda Valverde, "a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio"14. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,
pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
e os bens que o integram são o objeto da arrecadação"15;
14

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências: Decreto-lei nº 7.661, de
21 de junho de 1945. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. II: Arts. 62 a 176, p. 279.
15 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 254.

- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio do
Recuperando e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo
de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;
- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;
- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
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disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.
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INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 002577955.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- improcederia, por isso, a inclusão almejada acaso considerada tão somente
referida garantia hipotecária, visto que não afasta nenhum bem de titularidade
do Recuperando;
- seja como for, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.

➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12402-9 (4012402):
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando
oposto razões suficientes para o afastamento das operações;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12402-9, firmada
em 29/05/2018, por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no
montante de R$ 500.053,98, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
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- destarte, sendo emitida em 29/05/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos financeiros e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 595.573,70 corresponde à importância do
crédito atualizado até a data 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:
“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis
em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada
por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 8,5% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
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- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- seja como for, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende
esta Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta
sunt servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei
para aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento
mútuo nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, consta que referida operação estaria garantida pela
hipoteca cedular de vigésimo grau e sem concorrência de terceiros do imóvel
registrado sob n° R-40 da Matrícula 43.333 do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Sylvio
Eduardo Moreira Estrazulas, ou seja, pessoa alheia ao presente procedimento
recuperatório;
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- como dizia Trajano de Miranda Valverde, "a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio"16. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,
pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
e os bens que o integram são o objeto da arrecadação"17;
- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio do
Recuperando e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo
de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;
- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;
- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
16

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências: Decreto-lei nº 7.661, de
21 de junho de 1945. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. II: Arts. 62 a 176, p. 279.
17 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 254.
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)
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- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE

INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.
INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
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RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 002577955.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- não obstante, a operação ainda está garantida por penhor cedular de quarto
grau de 218 bois Hereford, com 42 meses de idade, avaliados em R$
566.800,00, e penhor cedular de segundo grau de 395 novilhas bovinas
Hereford, avaliadas em R$ 671.500,00.
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 32.095 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:

- seja como for, não há como surtir efeitos do penhor cedular para a totalidade
desta operação em razão de garantir outras operações bancárias anteriores,
senão vejamos:
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PENHOR CEDULAR –
218 BOIS HEREFORD
Primeiro Grau
Segundo Grau
Terceiro Grau
Quarto Grau

PENHOR CEDULAR –
395 NOVILHAS
BOVINAS HEREFORD
Primeiro Grau
Segundo Grau

OPERAÇÃO
40.08532-5
40.12151-8
40.12186-0
40.12402-9
TOTAL

VALOR DA
OPERAÇÃO
R$ 285.221,93
R$ 183.642,44
R$ 617.058,06
R$ 595.573,70
R$ 1.681.496,13

VALOR ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 285.221,93
R$ 183.642,44
R$ 97.935,63
R$ 566.800,00

VALOR

VALOR ABRANGIDO
PELA GARANTIA

R$ 617.058,06
R$ 595.573,70
R$ 1.212.631,76

R$ 519.122,43
R$ 152.377,57
R$ 671.500,00

OPERAÇÃO
40.12186-0
40.12402-9
TOTAL

- como se vê, referida garantia real (art. 41, II, da LRF) abrange tão somente
um montante de R$ 152.377,57, devendo, consequentemente, todo valor
excedente de R$ 443.196,13 ser habilitado dentre os créditos quirografários
(art. 41, III, da LRF);
- afinal, o crédito com garantia real está limitado ao valor da garantia,
alocando-se o saldo dentre os quirografários:
“Art. 41.
§ 2º Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe
prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do
bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste
artigo pelo restante do valor de seu crédito.
_______________
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte
ordem:
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
VI – créditos quirografários, a saber:
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação
dos bens vinculados ao seu pagamento;”

- a esse respeito, explicita o Magistrado Bandeirante Marcelo Barbosa
Sacramone:
“A especialidade atribuída ao seu crédito, todavia, faz-se apenas no
valor referido da garantia real. Caso o valor total do crédito supere
o valor dado em garantia, no montante coberto pela garantia o
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crédito será considerado integrante da segunda classe, como
credor titular de crédito com garantia real. O montante que superar
o valor da garantia, por seu turno, será considerado quirografário e
permitirá ao credor votar, pelo referido montante, na classe três da
Assembleia Geral de Credores.
Como na recuperação judicial, ao contrário da falência (art. 83, §
1º), o bem conferido em garantia não será necessariamente
liquidado, de modo a se apurar efetivamente o seu valor, o
montante da garantia será aferido pelo valor constante da escritura
de hipoteca ou especificado no contrato.”18

- é também o que aponta a jurisprudência do colendo TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, DETERMINA QUE O
PRIVILÉGIO DA GARANTIA REAL SE ESGOTA NO PRÓPRIO
BEM OFERECIDO EM GARANITA – DEVEDORA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SALDO DE CRÉDITO NÃO
COBERTO PELO BEM DA GARANTIA, CONSTITUI CRÉDITO
QUIROGRAFÁRIO, SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL PRECEDENTES - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257839-09.2016.8.26.0000;
Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento:
17/03/2017; Data de Registro: 17/03/2017)

- portanto, deve-se habilitar o valor de R$ 152.377,57, dentre os créditos com
garantia real e o saldo excedente no valor de R$ 443.196,13, dentre os
créditos quirografários;
- divergência parcialmente acolhida, com a inclusão do crédito de ofício.
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12504-1 (4012504)
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”
18

SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e
falência. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 2010, p. 177.
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- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando
oposto razões suficientes para o afastamento das operações;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12504-1, firmada
em 13/07/2018, por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no
montante de R$ 139.893,05, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 13/07/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos financeiros e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 164.494,06 corresponde à importância do
crédito atualizado até a data 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:
“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis
em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada

por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 7% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- seja como for, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende
esta Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta
sunt servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei
para aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento
mútuo nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”
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- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, a operação ainda está garantida por penhor cedular
de segundo grau de 498 bezerras Hereford, com 24 meses de idade,
avaliadas em R$ 547.800,00;
- assim, muito embora o penhor cedular já esteja garantindo outra operação
bancária anterior (operação n.º 40.12344-8 – R$ 179.233,5519), o valor de
avaliação dos bens penhorados ultrapassa a dívida garantida pelos mesmos
bens – R$ 547.800,00, resultando no saldo de R$ 368.566,45, o qual garante
a totalidade do crédito, que perfaz a importância de R$ 164.494,06;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 32.221 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:

- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de décimo segundo grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado
19

Valor da dívida atualizado até 09/03/2020.
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sob n° R-30 da Matrícula 28.927 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Silvia do
Amaral Peixoto Magalhães, ou seja, em um primeiro momento, poder-se-ia
considerar com bem de terceiro, já que de titularidade estranha ao emitente
da Cédula em discussão:

- ocorre que, em decisão interlocutória, houve deferimento do pedido de
consolidação substancial entre os Devedores, conforme se depreende do
extrato decisório abaixo:
“Diante disso, preenchidos os requisitos autorizadores, com arrimo
no art. 69-J, II e IV, da Lei n.º 11.101/2005, incluído pela Lei n.º
14.112/2020, autorizo a consolidação substancial de ativos e
passivos dos Devedores, que deverão ser tratados como se
pertencessem a um único Devedor, com imediata extinção das
garantias fidejussórias e créditos detidos por um Recuperando em
face do outro.”

- vale ressaltar que a consolidação substancial significa adotar medidas para
além daquelas ditas processuais: nesta hipótese, existe a união de ativos e a
unificação da lista de credores de todas as sociedades integrantes do grupo,
de sorte que toda a responsabilidade perante os credores passa a ser solidária
e, consequentemente, ocorre uma assunção de riscos pelos credores ante
todas as devedoras;
- isso significa dizer que não existe o patrimônio da devedora “A” e o
patrimônio da devedora “B”, mas sim há o patrimônio da devedora “AB”, uma
vez que ambas respondem pelas dívidas uma das outras, de forma que não
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seria razoável distingui-las para fins de classificação de crédito quando uma
prestou garantia em benefício de outra;
- logo, havendo patrimônio hipotecado pela Recuperanda que não era credora
originária da obrigação, mas se tornou mediante determinação da
consolidação substancial, deve este crédito, em tese, ser classificado dentre
aqueles com garantia real, visto que afasta, especificamente, bens de seu
patrimônio;
- seja como for, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- portanto, deixa-se de analisar se referido bem hipotecado teria condão de
garantir toda operação em comento, já que estaria garantindo, igualmente,
outras operações pretéritas;
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula de Crédito Bancário nº 003.512.511 (3512512)
- postula a Instituição Financeira a habilitação de crédito, pela importância de
R$ 115.091,93, decorrente da prestação de aval do recuperando
FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO MAGALHÃES, no âmbito da Cédula
de Crédito Bancário nº 003.512.511, a qual foi emitida por TICIANA
FRANCOIS MAGALHÃES;
- como se vê, referida pretensão da Casa Bancária está fundamentada em
aval prestado pelo recuperando FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO
MAGALHÃES, sob alegação de que cabe ao avalista responder pelo
cumprimento da obrigação da mesma maneira que o(s) devedor(es)
principal(is);
- no caso em comento, compulsando toda documentação carreada pela Casa
Bancária, constata-se que, de fato, TICIANA FRANCOIS MAGALHÃES emitiu
Cédula de Crédito Bancário em favor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual
confessou dívida no montante de R$ 90.714,63 (noventa mil e setecentos e
quatorze reais e sessenta e três centavos);
- na ocasião, FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO MAGALHÃES figurou
como avalista da operação de crédito, respondendo, portanto, pela dívida
emitida por terceiro:
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- abalizada doutrina trata do tema da recuperação judicial do avalista e do
avalizado da seguinte forma: “Se avalista e avalizado encontram-se em
recuperação judicial (e sendo exigível a obrigação do avalista), a habilitação
da totalidade do crédito deve ocorrer em ambos os processos
recuperatórios”20;
- pois bem, toda vexata quaestio reside em definir se crédito decorrente de
aval se submeteria ao procedimento recuperacional;
- isso porque a submissão de créditos de aval ao processo de recuperação
judicial depende da verificação da característica da garantia prestada: se
realizada a título gratuito, é possível a aplicação do artigo 5º da LRF para
afastar o crédito do processo; se prestada a título oneroso, o crédito está
sujeito à inclusão na recuperação, conforme artigo 49 da LRF;
- nesse sentido, pronunciou-se o colendo STJ em recente precedente abaixo
ementado:
“RECURSOS
ESPECIAIS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AVAL PRESTADO PELA
SOCIEDADE RECUPERANDA EM MOMENTO ANTERIOR AO
PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AVAL. OBRIGAÇÃO
20

SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo; SCALZILLI, João Pedro. Os efeitos do aval
na recuperação judicial e na falência. In Revista do Advogado, v. 131, p. 109-122, 2016.
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AUTÔNOMA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO PEDIDO,
AINDA QUE NÃO VENCIDOS. OBRIGAÇÕES A TÍTULO
GRATUITO.
EXCEÇÃO.
VERIFICAÇÃO
DA
ONEROSIDADE/GRATUIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Impugnação
de crédito apresentada em 29/1/2016. Recursos especiais
interpostos em 23/5/2018. Autos conclusos à Relatora em
27/11/2018. 2. O propósito recursal é definir se os créditos
derivados de garantia cambiária (aval) prestada por sociedade
empresária que veio a ingressar com pedido de recuperação
judicial sujeita-se ou não aos efeitos do processo de soerguimento.
3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, inviável o acolhimento da alegação de violação
ao art. 1.022 do CPC/15. 4. O art. 49, caput, da Lei 11.101/05
estipula que todos os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial ficam sujeitos a seus efeitos (ainda que não
vencidos), excetuados aqueles listados nos §§ 3º e 4º do mesmo
dispositivo, dentre os quais não se incluiu o aval prestado pela
recuperanda. 5. Assim, dada a autonomia dessa espécie de
garantia e a permissão legal para inclusão no plano dos créditos
ainda não vencidos, não haveria motivos para a exclusão pleiteada
pelo recorrente. 6. Há que se ponderar, todavia, acerca da
disposição constante no art. 5º, I, da Lei 11.101/05, que afasta
expressamente da recuperação judicial a exigibilidade das
obrigações a título gratuito. 7. Tratando-se, como no particular, de
aval prestado por sociedade empresária, não se pode presumir que
a garantia cambiária tenha sido concedida como ato de mera
liberalidade, devendo-se apurar as circunstâncias que ensejaram
sua concessão. 8. De fato, é bastante comum que as relações
negociais travadas no âmbito empresarial envolvam a prestação de
garantias em contrapartida a algum outro ato praticado (ou a ser
praticado) pelo avalizado ou por terceiros interessados. 9.
Conforme anota respeitável doutrina, ainda que não exista
contraprestação direta pelo aval, há situações em que a garantia foi
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que
intangível, como ocorre na hipótese de aval prestado em benefício
de sociedades do mesmo grupo econômico ou para viabilizar
operações junto a parceiros comerciais, hipóteses nas quais não se
pode considerar tal obrigação como a título gratuito. 10. Desse
modo - considerando a impossibilidade de se examinar fatos e
provas em sede de recurso especial e tendo em vista que partes
não tiveram a oportunidade de se manifestar acerca do fundamento
sobre o qual se assenta o presente entendimento -, devem os autos
retornar ao juízo a quo para que, após oportunizar às partes que
comprovem o que for de seu interesse, verifique se o aval pode ou
não ser classificado como ato de mera liberalidade e prossiga no
julgamento da impugnação apresentada pelo recorrente.
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RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1829790/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

- conforme preceitua Luis Felipe Spinelli, “ainda que não exista
contraprestação direta pelo aval, existem situações em que a garantia foi
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que intangível, como
ocorre na hipótese de aval prestado em benefício de sociedades do mesmo
grupo econômico ou para viabilizar operações junto a parceiros comerciais,
hipóteses nas quais não se pode considerar tal obrigação como a título
gratuito”21;
- não obstante, no caso em discussão, não há elementos fáticos indicando
que a relação existe entre a avalizada TICIANA FRANCOIS MAGALHÃES e
o avalista FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO MAGALHÃES aponta para
uma comunhão de interesses comerciais, decorrente de determinada sinergia
negocial;
- vale dizer que se presume onerosa aquela garantia prestada por integrante
de um grupo empresarial em favor de outra, “afirmando que há uma comunhão
de interesses que afastaria a gratuidade da operação”22;
- ora, não havendo pormenorização da existência de relação negocial entre a
devedora TICIANA FRANCOIS MAGALHÃES e o garante FRANCISCO DE
PAULA ASSUMPÇÃO MAGALHÃES, não se pode presumir que no caso em
discussão existe aval oneroso, até mesmo porque a etapa administrativa de
verificação de créditos não se presta a exame exauriente de questões que
demandam ampla dilação probatória;
- por essa razão, essa Administração Judicial entende inviável habilitar crédito
decorrente de aval prestado por FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO
MAGALHÃES em dívida assumida por TICIANA FRANCOIS MAGALHÃES na
Cédula de Crédito Bancário nº 003.512.511;
- habilitação de crédito decorrente da prestação de aval não acolhida.

21

SPINELLI, Luis Felipe. O aval na recuperação judicial e na falência. In Direito das Garantias.
Gisela Sampaio da Cruz Guedes et. al (Coords.). São Paulo: Saraiva, 2017.
22 TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: falência recuperação judicial de
empresas. Vol. 3. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, pág. 98.
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➢ Cédula de Crédito Bancário nº 40/11472-4 (4011472)
- postula a Instituição Financeira a habilitação de crédito, pela importância de
R$ 84.262,87, decorrente da prestação de aval do recuperando FRANCISCO
DE PAULA ASSUMPÇÃO MAGALHÃES, no âmbito da Cédula de Crédito
Bancário nº 40/11472-4, a qual foi emitida por TICIANA FRANCOIS
MAGALHÃES;
- como se vê, referida pretensão da Casa Bancária está fundamentada em
aval prestado pelo recuperando FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO
MAGALHÃES, sob alegação de que cabe ao avalista responder pelo
cumprimento da obrigação da mesma maneira que o(s) devedor(es)
principal(is);
- no caso em comento, compulsando toda documentação carreada pela Casa
Bancária, constata-se que, de fato, TICIANA FRANCOIS MAGALHÃES emitiu
Cédula de Crédito Bancário em favor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual
confessou dívida no montante de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais);
- na ocasião, FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO MAGALHÃES figurou
como avalista da operação de crédito, respondendo, portanto, pela dívida
emitida por terceiro:

- abalizada doutrina trata do tema da recuperação judicial do avalista e do
avalizado da seguinte forma: “Se avalista e avalizado encontram-se em
recuperação judicial (e sendo exigível a obrigação do avalista), a habilitação
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da totalidade do crédito deve ocorrer em ambos os processos
recuperatórios”23;
- pois bem, toda vexata quaestio reside em definir se crédito decorrente de
aval se submeteria ao procedimento recuperacional;
- isso porque a submissão de créditos de aval ao processo de recuperação
judicial depende da verificação da característica da garantia prestada: se
realizada a título gratuito, é possível a aplicação do artigo 5º da LRF para
afastar o crédito do processo; se prestada a título oneroso, o crédito está
sujeito à inclusão na recuperação, conforme artigo 49 da LRF;
- nesse sentido, pronunciou-se o colendo STJ em recente precedente abaixo
ementado:
“RECURSOS
ESPECIAIS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AVAL PRESTADO PELA
SOCIEDADE RECUPERANDA EM MOMENTO ANTERIOR AO
PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AVAL. OBRIGAÇÃO
AUTÔNOMA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO PEDIDO,
AINDA QUE NÃO VENCIDOS. OBRIGAÇÕES A TÍTULO
GRATUITO.
EXCEÇÃO.
VERIFICAÇÃO
DA
ONEROSIDADE/GRATUIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Impugnação
de crédito apresentada em 29/1/2016. Recursos especiais
interpostos em 23/5/2018. Autos conclusos à Relatora em
27/11/2018. 2. O propósito recursal é definir se os créditos
derivados de garantia cambiária (aval) prestada por sociedade
empresária que veio a ingressar com pedido de recuperação
judicial sujeita-se ou não aos efeitos do processo de soerguimento.
3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, inviável o acolhimento da alegação de violação
ao art. 1.022 do CPC/15. 4. O art. 49, caput, da Lei 11.101/05
estipula que todos os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial ficam sujeitos a seus efeitos (ainda que não
vencidos), excetuados aqueles listados nos §§ 3º e 4º do mesmo
dispositivo, dentre os quais não se incluiu o aval prestado pela
recuperanda. 5. Assim, dada a autonomia dessa espécie de
garantia e a permissão legal para inclusão no plano dos créditos
ainda não vencidos, não haveria motivos para a exclusão pleiteada
pelo recorrente. 6. Há que se ponderar, todavia, acerca da
23
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disposição constante no art. 5º, I, da Lei 11.101/05, que afasta
expressamente da recuperação judicial a exigibilidade das
obrigações a título gratuito. 7. Tratando-se, como no particular, de
aval prestado por sociedade empresária, não se pode presumir que
a garantia cambiária tenha sido concedida como ato de mera
liberalidade, devendo-se apurar as circunstâncias que ensejaram
sua concessão. 8. De fato, é bastante comum que as relações
negociais travadas no âmbito empresarial envolvam a prestação de
garantias em contrapartida a algum outro ato praticado (ou a ser
praticado) pelo avalizado ou por terceiros interessados. 9.
Conforme anota respeitável doutrina, ainda que não exista
contraprestação direta pelo aval, há situações em que a garantia foi
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que
intangível, como ocorre na hipótese de aval prestado em benefício
de sociedades do mesmo grupo econômico ou para viabilizar
operações junto a parceiros comerciais, hipóteses nas quais não se
pode considerar tal obrigação como a título gratuito. 10. Desse
modo - considerando a impossibilidade de se examinar fatos e
provas em sede de recurso especial e tendo em vista que partes
não tiveram a oportunidade de se manifestar acerca do fundamento
sobre o qual se assenta o presente entendimento -, devem os autos
retornar ao juízo a quo para que, após oportunizar às partes que
comprovem o que for de seu interesse, verifique se o aval pode ou
não ser classificado como ato de mera liberalidade e prossiga no
julgamento da impugnação apresentada pelo recorrente.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1829790/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

- conforme preceitua Luis Felipe Spinelli, “ainda que não exista
contraprestação direta pelo aval, existem situações em que a garantia foi
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que intangível, como
ocorre na hipótese de aval prestado em benefício de sociedades do mesmo
grupo econômico ou para viabilizar operações junto a parceiros comerciais,
hipóteses nas quais não se pode considerar tal obrigação como a título
gratuito”24;
- não obstante, no caso em discussão, não há elementos fáticos indicando
que a relação existe entre a avalizada TICIANA FRANCOIS MAGALHÃES e
o avalista FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO MAGALHÃES aponta para

24

SPINELLI, Luis Felipe. O aval na recuperação judicial e na falência. In Direito das Garantias.
Gisela Sampaio da Cruz Guedes et. al (Coords.). São Paulo: Saraiva, 2017.
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uma comunhão de interesses comerciais, decorrente de determinada sinergia
negocial;
- vale dizer que se presume onerosa aquela garantia prestada por integrante
de um grupo empresarial em favor de outra, “afirmando que há uma comunhão
de interesses que afastaria a gratuidade da operação”25;
- ora, não havendo pormenorização da existência de relação negocial entre a
devedora TICIANA FRANCOIS MAGALHÃES e o garante FRANCISCO DE
PAULA ASSUMPÇÃO MAGALHÃES, não se pode presumir que no caso em
discussão existe aval oneroso, até mesmo porque a etapa administrativa de
verificação de créditos não se presta a exame exauriente de questões que
demandam ampla dilação probatória;
- por essa razão, essa Administração Judicial entende inviável habilitar crédito
decorrente de aval prestado por FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO
MAGALHÃES em dívida assumida por TICIANA FRANCOIS MAGALHÃES na
Cédula de Crédito Bancário nº 40/11472-4;
- habilitação de crédito decorrente da prestação de aval não acolhida.
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➢ Cédula de Crédito Bancário nº 40/11043 (4011043)
- postula a Instituição Financeira a habilitação de crédito, pela importância de
R$ 120.914,69, decorrente da prestação de aval do recuperando
FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO MAGALHÃES, no âmbito da Cédula
de Crédito Bancário nº 40/11043, a qual foi emitida por ALEX MENEZES
REPETO;
- como se vê, referida pretensão da Casa Bancária está fundamentada em
aval prestado pelo recuperando FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO
MAGALHÃES, sob alegação de que cabe ao avalista responder pelo
cumprimento da obrigação da mesma maneira que o(s) devedor(es)
principal(is);
- no caso em comento, compulsando toda documentação carreada pela Casa
Bancária, constata-se que, de fato, ALEX MENEZES REPETO emitiu Cédula
de Crédito Bancário em favor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual confessou
dívida no montante de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais);
25

TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: falência recuperação judicial de
empresas. Vol. 3. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, pág. 98.

- na ocasião, FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO MAGALHÃES figurou
como avalista da operação de crédito, respondendo, portanto, pela dívida
emitida por terceiro:

- abalizada doutrina trata do tema da recuperação judicial do avalista e do
avalizado da seguinte forma: “Se avalista e avalizado encontram-se em
recuperação judicial (e sendo exigível a obrigação do avalista), a habilitação
da totalidade do crédito deve ocorrer em ambos os processos
recuperatórios”26;
- pois bem, toda vexata quaestio reside em definir se crédito decorrente de
aval se submeteria ao procedimento recuperacional;
- isso porque a submissão de créditos de aval ao processo de recuperação
judicial depende da verificação da característica da garantia prestada: se
realizada a título gratuito, é possível a aplicação do artigo 5º da LRF para
afastar o crédito do processo; se prestada a título oneroso, o crédito está
sujeito à inclusão na recuperação, conforme artigo 49 da LRF;
- nesse sentido, pronunciou-se o colendo STJ em recente precedente abaixo
ementado:
“RECURSOS
ESPECIAIS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AVAL PRESTADO PELA
SOCIEDADE RECUPERANDA EM MOMENTO ANTERIOR AO
PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AVAL. OBRIGAÇÃO
26
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AUTÔNOMA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO PEDIDO,
AINDA QUE NÃO VENCIDOS. OBRIGAÇÕES A TÍTULO
GRATUITO.
EXCEÇÃO.
VERIFICAÇÃO
DA
ONEROSIDADE/GRATUIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Impugnação
de crédito apresentada em 29/1/2016. Recursos especiais
interpostos em 23/5/2018. Autos conclusos à Relatora em
27/11/2018. 2. O propósito recursal é definir se os créditos
derivados de garantia cambiária (aval) prestada por sociedade
empresária que veio a ingressar com pedido de recuperação
judicial sujeita-se ou não aos efeitos do processo de soerguimento.
3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, inviável o acolhimento da alegação de violação
ao art. 1.022 do CPC/15. 4. O art. 49, caput, da Lei 11.101/05
estipula que todos os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial ficam sujeitos a seus efeitos (ainda que não
vencidos), excetuados aqueles listados nos §§ 3º e 4º do mesmo
dispositivo, dentre os quais não se incluiu o aval prestado pela
recuperanda. 5. Assim, dada a autonomia dessa espécie de
garantia e a permissão legal para inclusão no plano dos créditos
ainda não vencidos, não haveria motivos para a exclusão pleiteada
pelo recorrente. 6. Há que se ponderar, todavia, acerca da
disposição constante no art. 5º, I, da Lei 11.101/05, que afasta
expressamente da recuperação judicial a exigibilidade das
obrigações a título gratuito. 7. Tratando-se, como no particular, de
aval prestado por sociedade empresária, não se pode presumir que
a garantia cambiária tenha sido concedida como ato de mera
liberalidade, devendo-se apurar as circunstâncias que ensejaram
sua concessão. 8. De fato, é bastante comum que as relações
negociais travadas no âmbito empresarial envolvam a prestação de
garantias em contrapartida a algum outro ato praticado (ou a ser
praticado) pelo avalizado ou por terceiros interessados. 9.
Conforme anota respeitável doutrina, ainda que não exista
contraprestação direta pelo aval, há situações em que a garantia foi
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que
intangível, como ocorre na hipótese de aval prestado em benefício
de sociedades do mesmo grupo econômico ou para viabilizar
operações junto a parceiros comerciais, hipóteses nas quais não se
pode considerar tal obrigação como a título gratuito. 10. Desse
modo - considerando a impossibilidade de se examinar fatos e
provas em sede de recurso especial e tendo em vista que partes
não tiveram a oportunidade de se manifestar acerca do fundamento
sobre o qual se assenta o presente entendimento -, devem os autos
retornar ao juízo a quo para que, após oportunizar às partes que
comprovem o que for de seu interesse, verifique se o aval pode ou
não ser classificado como ato de mera liberalidade e prossiga no
julgamento da impugnação apresentada pelo recorrente.
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RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1829790/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

- conforme preceitua Luis Felipe Spinelli, “ainda que não exista
contraprestação direta pelo aval, existem situações em que a garantia foi
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que intangível, como
ocorre na hipótese de aval prestado em benefício de sociedades do mesmo
grupo econômico ou para viabilizar operações junto a parceiros comerciais,
hipóteses nas quais não se pode considerar tal obrigação como a título
gratuito”27;
- não obstante, no caso em discussão, não há elementos fáticos indicando
que a relação existe entre o avalizado ALEX MENEZES REPETO e o avalista
FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO MAGALHÃES aponta para uma
comunhão de interesses comerciais, decorrente de determinada sinergia
negocial;
- vale dizer que se presume onerosa aquela garantia prestada por integrante
de um grupo empresarial em favor de outra, “afirmando que há uma comunhão
de interesses que afastaria a gratuidade da operação”28;
- ora, não havendo pormenorização da existência de relação negocial entre o
devedor ALEX MENEZES REPETO e o garante FRANCISCO DE PAULA
ASSUMPÇÃO MAGALHÃES, não se pode presumir que no caso em
discussão existe aval oneroso, até mesmo porque a etapa administrativa de
verificação de créditos não se presta a exame exauriente de questões que
demandam ampla dilação probatória;
- por essa razão, essa Administração Judicial entende inviável habilitar crédito
decorrente de aval prestado por FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO
MAGALHÃES em dívida assumida por ALEX MENEZES REPETO na Cédula
de Crédito Bancário nº 40/11043;
- habilitação de crédito decorrente da prestação de aval não acolhida.

27
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➢ Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão,
Referenciado em Bens Móveis nº 1.469.651 (BB CONSORCIO DE
AUTOMOV 1469651):
- postula a Instituição Financeira a declaração de extraconcursalidade do
crédito decorrente da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, por
Adesão, Referenciado em Bens Móveis nº 1.469.651, em razão da previsão
de alienação fiduciária, mercê do § 3º do art. 49 da LRF;
- pois bem, consultando toda documentação comprobatória, consta-se que,
de fato, em 08 de junho de 2015, houve celebração da Proposta de
Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão, Referenciado em Bens
Móveis nº 1.469.651;
- destarte, sendo celebrada em 08/06/2015, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- as condições e termos de pagamento estão detalhadas na referida Proposta:
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- da leitura do Extrato do Consorciado, depreende-se que constaria crédito em
favor da Instituição Financeira pelo valor atualizada de R$ 28.583,21 (vinte e
oito mil e quinhentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos);
- nesse contexto, ausente qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva
do crédito reclamado;
- ademais, verifica-se que referida operação de crédito estaria garantida
fiduciariamente por um veículo automotor, cuja caracterização está abaixo
transcrita:

- além do mais, consta Instrumento Particular de Constituição de Alienação
Fiduciária em Garantia ao Contrato de participação em Grupo de Consórcio,
por Adesão, Referenciado em Bem Móvel, celebrado em 10 de setembro de
2018, para garantia das Propostas nº 1.469.651 (Cota 455 – Grupo 1192) e
1.469.652 (Cota 658 – Grupo 1192):
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- a Lei de Regência prevê que aqueles créditos titularizados pelo proprietário
fiduciário de bens móveis ou imóveis não se sujeitam aos efeitos da
recuperação judicial (art. 49, § 3º, da LRF);
- nesse contexto, cumpre registrar que a garantia de alienação fiduciária de
bens móveis infungíveis é regida pelo artigo 1.361, §1º, do Código Civil, o qual
é cristalino no sentido de que:
“Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato,
celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de
título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do
devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente
para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de
registro.”

- no caso em liça, a propriedade fiduciária do bem dado em garantia fora
regularmente registrada, uma vez que consta averbação do gravame junto ao
Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, conforme consulta realizado
no órgão competente:

- por essa razão, os documentos carreados pelo Banco Credor são suficientes
para atestar a existência, validade e eficácia da garantia fiduciária, de modo
que referido crédito deverá ser excluído dos efeitos do procedimento
recuperatório, conforme disposição do art. 49, § 3º, da LRF;
- destaca-se, ainda, que eventual saldo remanescente não coberto pela
garantia fiduciária deverá ser constatado em momento posterior, ou seja,
quando consolidada a propriedade fiduciária e a consequente alienação;
- nesse contexto, sendo o valor arrecadado insuficiente para a liquidação da
dívida, o saldo deverá ser classificado como quirografário, nos termos do
abaixo mencionado Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial do
Conselho da Justiça Federal:
“51. O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da
garantia dos contratos previstos no § 3º do art. 49 da Lei n.
11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.”

- nesse mesmo sentido, ventila a jurisprudência do Colendo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Recuperação judicial - Decisão que rejeitou impugnação de crédito
apresentada pela recuperanda - Inconformismo da recuperanda Acolhimento em parte - Saldo do crédito não satisfeito após a
retomada e alienação do bem objeto de arrendamento
mercantil que apresenta natureza de crédito quirografário e
deve ser habilitado na recuperação judicial - Enunciado n° 51,
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da I Jornada de Direito Comercial - Reconhecimento da natureza
extraconcursal das despesas processuais e demais gastos
despendidos pela credora após o deferimento do pedido de
recuperação judicial - Decisão reformada em parte - Recurso
provido em parte.” (TJSP; Agravo de Instrumento 220983448.2019.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 6ª.
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro:
17/12/2019)
______________
“Cerceamento de direito. Inocorrência. Pretensão de exame
pericial nos maquinários para avaliar o seu valor atual.
Descabimento. Qualquer conclusão, neste momento, acerca
do alcance da garantia fiduciária, será prematura. Verificação
sobre eventual saldo não coberto pela garantia que só deve
ocorrer após a consolidação da propriedade em favor do
credor fiduciário, que, até então, continua titular de tal posição.
Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Credor com garantia
fiduciária sobre bens móveis (máquinas). Garantia regularmente
constituída. Cédulas de Crédito Bancário emitidas e registradas no
Cartório de Títulos e Documentos do domicílio da devedora antes
da distribuição da recuperação. Existência de perfeita descrição
dos bens cedidos fiduciariamente. Aplicação do § 3º do art. 49 da
Lei nº 11.101/2005. Improcedência mantida, diante da inegável
natureza extraconcursal do crédito. Recurso desprovido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2111238-29.2019.8.26.0000; Relator (a):
Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 1ª Vara; Data do
Julgamento: 31/05/2020; Data de Registro: 31/05/2020)

- sendo assim, em momento oportuno, devem as partes promover a
habilitação do saldo remanescente (se houver) no âmbito do procedimento
recuperatório;
- portanto, procede a pretensão de exclusão do crédito oriundo da Proposta
de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão, Referenciado em Bens
Móveis nº 1.469.651, uma vez que está enquadrada na exceção do art. 49, §
3º, da LRF, devendo, entretanto, permanecer sujeito ao procedimento
recuperacional, na classe quirografária, eventual diferença existente entre o
valor da alienação da garantia fiduciária prestada e o saldo existente por conta
do contrato sob análise;
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- nesse ponto, convém ressalvar que a não sujeição do saldo devedor está
diretamente atrelada à garantia, ou seja, a não sujeição do crédito permite ao
credor se valer da garantia, de modo que, não sendo possível a execução da
garantia contratualmente avençada, deve ser o crédito ser satisfeito dentro do
concurso recuperatório;
- corroborando tal entendimento, a Administração Judicial invoca os seguintes
precedentes do colendo TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE
VALOR INFERIOR AO APONTADO PELA ADMINISTRADORA
JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA
FIDUCIÁRIA
CONSTITUÍDA
SOBRE
RECEBÍVEIS
(DUPLICATAS). PRÉVIO REGISTRO DA GARANTIA PRESTADA
SOBRE RECEBÍVEIS PERANTE O CARTÓRIO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. NOVO
POSICIONAMENTO ADOTADO PELA 1ª CÂMARA RESERVADA
DE DIREITO EMPRESARIAL, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA
DO C. STJ. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DA GARANTIA
PARA A CONSTITUIÇÃO DA CESSÃO FIDUCIÁRIA ENTRE OS
CONTRATANTES. REGISTRO QUE SERVIRIA APENAS PARA
CONFERIR PUBLICIDADE AO ATO E OPONIBILIDADE DA
CESSÃO A TERCEIROS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO
NESTE PONTO. ESPECIALIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA
GARANTIA.
TÍTULOS
SATISFATORIAMENTE
INDIVIDUALIZADOS.
GARANTIA
QUE,
ENTRETANTO,
ESVAZIOU-SE.
TÍTULOS
RECEBIDOS
PELAS
RECUPERANDAS. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE
SUBSTITUIÇÃO DOS TÍTULOS POR OUTROS HÍGIDOS,
INOBSTANTE A CELEBRAÇÃO POSTERIOR DE DOIS ADITIVOS
CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRADA A SUBSISTÊNCIA DE
REGULAR CONSTITUIÇÃO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE
RECEBÍVEIS.
PRIVILÉGIO
LEGAL
DA
EXTRACONCURSALIDADE ESTÁ RELACIONADO APENAS À
PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO DAS GARANTIAS PRESTADAS
PELAS RECUPERANDAS. PRECEDENTES. NÃO SENDO
POSSÍVEL A EXECUÇÃO DA GARANTIA CONTRATUALMENTE
AVENÇADA, DEVE SER O CRÉDITO INCLUÍDO NA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM CONCURSO DE CREDORES.
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO
PROVIDO NESTE PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP; Agravo de Instrumento 213398218.2019.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão
Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
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Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de
Registro: 11/10/2019)
______________

“Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Decisão
recorrida que reconheceu a extraconcursalidade da totalidade
dos créditos do banco agravante referente a Cédula de
Crédito Bancário nº 001689242 – Extraconcursalidade do
crédito que está limitada às garantias prestadas –
Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte – Saldo do crédito não coberto pelo
valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3º
do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 que está sujeito ao processo
recuperacional, na classe quirografária – Decisão reformada
– Recurso Provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 218090454.2018.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão
Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
de Iacanga - Vara Única; Data do Julgamento: 10/12/2018;
Data de Registro: 11/12/2018)
- consequentemente, a chancela da Administração Judicial ou do Juízo quanto
à não sujeição do crédito da Credora não lhe autorizará a seguir com
eventuais demandas executivas propostas em face do Devedor, senão para
perseguir o objeto da garantia fiduciária;
- divergência acolhida neste ponto em específico.
➢ Instrumento de Cessão do Contrato de Adesão a Grupo de
Consórcio para Bens Móveis nº 1.469.652:
- postula a Instituição Financeira a declaração de extraconcursalidade do
crédito vinculado ao Instrumento de Cessão do Contrato de Adesão a Grupo
de Consórcio para Bens Móveis nº 1.469.652, em razão da previsão de
alienação fiduciária, mercê do § 3º do art. 49 da LRF;
- pois bem, consultando toda documentação comprobatória, consta-se que,
de fato, em 13 de agosto de 2018, houve celebração do Instrumento de
Cessão do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Bens Móveis nº
1.469.652, por meio do qual JOSÉ FRANCISCO PEIXOTO MAGALHÃES
cedeu sua Cota n.º 658 (Grupo n.º 1.192) ao devedor FRANCISCO DE PAULA
ASSUMPÇÃO MAGALHÃES:
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- destarte, considerando que houve cessão da obrigação em 13/08/2018,
indiscutível que respectivo fato gerador do crédito é anterior à data de
ajuizamento da Recuperação Judicial, pelo que é possível afirmar
aprioristicamente a sua sujeição ao concurso recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- da leitura do Extrato do Consorciado, depreende-se que constaria crédito em
favor da Instituição Financeira pelo valor atualizada de R$ 31.240,72 (trinta e
um mil e duzentos e quarenta reais e setenta e dois centavos);
- nesse contexto, ausente qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva
do crédito reclamado;
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- ademais, verifica-se que referida operação de crédito estaria garantida
fiduciariamente por um veículo automotor, cuja caracterização está abaixo
transcrita:

- além do mais, consta Instrumento Particular de Constituição de Alienação
Fiduciária em Garantia ao Contrato de participação em Grupo de Consórcio,
por Adesão, Referenciado em Bem Móvel, celebrado em 10 de setembro de
2018, para garantia das Propostas nº 1.469.651 (Cota 455 – Grupo 1192) e
1.469.652 (Cota 658 – Grupo 1192):
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- a Lei de Regência prevê que aqueles créditos titularizados pelo proprietário
fiduciário de bens móveis ou imóveis não se sujeitam aos efeitos da
recuperação judicial (art. 49, § 3º, da LRF);
- nesse contexto, cumpre registrar que a garantia de alienação fiduciária de
bens móveis infungíveis é regida pelo artigo 1.361, §1º, do Código Civil, o qual
é cristalino no sentido de que:
“Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato,
celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de
título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do
devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente
para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de
registro.”

- no caso em liça, a propriedade fiduciária do bem dado em garantia fora
regularmente registrada, uma vez que consta averbação do gravame junto ao
Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, conforme consulta realizado
no órgão competente:
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- por essa razão, os documentos carreados pelo Banco Credor são suficientes
para atestar a existência, validade e eficácia da garantia fiduciária, de modo
que referido crédito deverá ser excluído dos efeitos do procedimento
recuperatório, conforme disposição do art. 49, § 3º, da LRF;

- destaca-se, ainda, que eventual saldo remanescente não coberto pela
garantia fiduciária deverá ser constatado em momento posterior, ou seja,
quando consolidada a propriedade fiduciária e a consequente alienação;
- nesse contexto, sendo o valor arrecadado insuficiente para a liquidação da
dívida, o saldo deverá ser classificado como quirografário, nos termos do
abaixo mencionado Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial do
Conselho da Justiça Federal:
“51. O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da
garantia dos contratos previstos no § 3º do art. 49 da Lei n.
11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.”

- nesse mesmo sentido, ventila a jurisprudência do Colendo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Recuperação judicial - Decisão que rejeitou impugnação de crédito
apresentada pela recuperanda - Inconformismo da recuperanda Acolhimento em parte - Saldo do crédito não satisfeito após a
retomada e alienação do bem objeto de arrendamento
mercantil que apresenta natureza de crédito quirografário e
deve ser habilitado na recuperação judicial - Enunciado n° 51,
da I Jornada de Direito Comercial - Reconhecimento da natureza
extraconcursal das despesas processuais e demais gastos
despendidos pela credora após o deferimento do pedido de
recuperação judicial - Decisão reformada em parte - Recurso
provido em parte.” (TJSP; Agravo de Instrumento 220983448.2019.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 6ª.
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro:
17/12/2019)
______________
“Cerceamento de direito. Inocorrência. Pretensão de exame
pericial nos maquinários para avaliar o seu valor atual.
Descabimento. Qualquer conclusão, neste momento, acerca
do alcance da garantia fiduciária, será prematura. Verificação
sobre eventual saldo não coberto pela garantia que só deve
ocorrer após a consolidação da propriedade em favor do
credor fiduciário, que, até então, continua titular de tal posição.
Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Credor com garantia
fiduciária sobre bens móveis (máquinas). Garantia regularmente
constituída. Cédulas de Crédito Bancário emitidas e registradas no
Cartório de Títulos e Documentos do domicílio da devedora antes
da distribuição da recuperação. Existência de perfeita descrição
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dos bens cedidos fiduciariamente. Aplicação do § 3º do art. 49 da
Lei nº 11.101/2005. Improcedência mantida, diante da inegável
natureza extraconcursal do crédito. Recurso desprovido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2111238-29.2019.8.26.0000; Relator (a):
Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 1ª Vara; Data do
Julgamento: 31/05/2020; Data de Registro: 31/05/2020)

- sendo assim, em momento oportuno, devem as partes promover a
habilitação do saldo remanescente (se houver) no âmbito do procedimento
recuperatório;
- portanto, procede a pretensão de exclusão do crédito oriundo do Instrumento
de Cessão do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Bens Móveis
nº 1.469.652, uma vez que está enquadrada na exceção do art. 49, § 3º, da
LRF, devendo, entretanto, permanecer sujeito ao procedimento
recuperacional, na classe quirografária, eventual diferença existente entre o
valor da alienação da garantia fiduciária prestada e o saldo existente por conta
do contrato sob análise;
- nesse ponto, convém ressalvar que a não sujeição do saldo devedor está
diretamente atrelada à garantia, ou seja, a não sujeição do crédito permite ao
credor se valer da garantia, de modo que, não sendo possível a execução da
garantia contratualmente avençada, deve ser o crédito ser satisfeito dentro do
concurso recuperatório;
- corroborando tal entendimento, a Administração Judicial invoca os seguintes
precedentes do colendo TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE
VALOR INFERIOR AO APONTADO PELA ADMINISTRADORA
JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA
FIDUCIÁRIA
CONSTITUÍDA
SOBRE
RECEBÍVEIS
(DUPLICATAS). PRÉVIO REGISTRO DA GARANTIA PRESTADA
SOBRE RECEBÍVEIS PERANTE O CARTÓRIO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. NOVO
POSICIONAMENTO ADOTADO PELA 1ª CÂMARA RESERVADA
DE DIREITO EMPRESARIAL, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA
DO C. STJ. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DA GARANTIA
PARA A CONSTITUIÇÃO DA CESSÃO FIDUCIÁRIA ENTRE OS
CONTRATANTES. REGISTRO QUE SERVIRIA APENAS PARA
CONFERIR PUBLICIDADE AO ATO E OPONIBILIDADE DA
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CESSÃO A TERCEIROS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO
NESTE PONTO. ESPECIALIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA
GARANTIA.
TÍTULOS
SATISFATORIAMENTE
INDIVIDUALIZADOS.
GARANTIA
QUE,
ENTRETANTO,
ESVAZIOU-SE.
TÍTULOS
RECEBIDOS
PELAS
RECUPERANDAS. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE
SUBSTITUIÇÃO DOS TÍTULOS POR OUTROS HÍGIDOS,
INOBSTANTE A CELEBRAÇÃO POSTERIOR DE DOIS ADITIVOS
CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRADA A SUBSISTÊNCIA DE
REGULAR CONSTITUIÇÃO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE
RECEBÍVEIS.
PRIVILÉGIO
LEGAL
DA
EXTRACONCURSALIDADE ESTÁ RELACIONADO APENAS À
PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO DAS GARANTIAS PRESTADAS
PELAS RECUPERANDAS. PRECEDENTES. NÃO SENDO
POSSÍVEL A EXECUÇÃO DA GARANTIA CONTRATUALMENTE
AVENÇADA, DEVE SER O CRÉDITO INCLUÍDO NA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM CONCURSO DE CREDORES.
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO
PROVIDO NESTE PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP; Agravo de Instrumento 213398218.2019.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão
Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de
Registro: 11/10/2019)
______________

“Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Decisão
recorrida que reconheceu a extraconcursalidade da totalidade
dos créditos do banco agravante referente a Cédula de
Crédito Bancário nº 001689242 – Extraconcursalidade do
crédito que está limitada às garantias prestadas –
Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte – Saldo do crédito não coberto pelo
valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3º
do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 que está sujeito ao processo
recuperacional, na classe quirografária – Decisão reformada
– Recurso Provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 218090454.2018.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão
Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
de Iacanga - Vara Única; Data do Julgamento: 10/12/2018;
Data de Registro: 11/12/2018)
- consequentemente, a chancela da Administração Judicial ou do Juízo quanto
à não sujeição do crédito da Credora não lhe autorizará a seguir com
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eventuais demandas executivas propostas em face do Devedor, senão para
perseguir o objeto da garantia fiduciária;
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
PEDIDO DE HABILITAÇÃO POR COOBRIGAÇÃO CRUZADA
- postula a Casa Bancária que as operações de créditos que tenham garantia
cruzada (aval e/ou fiança) sejam, ao mesmo tempo, habilitadas em nome do
recuperando emitente, bem como do(s) recuperando(s) garantidores:
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- preliminarmente, urge obtemperar que o aval constitui um ato cambial, em
que uma pessoa, chamada de avalista, garante o pagamento de um título de
crédito, a favor do avalizado, que pode ser o devedor principal ou um
coobrigado;
- em sentido semelhante, encontra-se a fiança, na qual o credor passa a ter
dois patrimônios em seu favor, o do devedor e o do fiador, podendo ou não
haver solidariedade, ou seja, o fiador também é responsável pelo
adimplemento da obrigação, embora não se confunda com a figura do
devedor;
- no contexto da recuperação judicial, não existe óbice para inclusão do crédito
que foi garantido pessoalmente (aval ou fiança) pelo devedor em recuperação
judicial, desde que, logicamente, observado cumprimento integral dos
requisitos da Lei de Regência;

- eventual submissão de créditos decorrentes de aval ou de fiança ao
processo de recuperação judicial depende da verificação da característica da
garantia prestada: se realizada a título gratuito, é possível a aplicação do
artigo 5º da LRF para afastar referido crédito do processo; se prestada a título
oneroso, referido crédito está sujeito à inclusão no procedimento
recuperatório;
- conforme preceitua Marlon Tomazette, “qualquer fiança em que
demonstrada alguma contraprestação, ainda que intangível, será considerada
onerosa e, consequentemente, será exigível na recuperação judicial” 29;
- nesse sentido, existe precedente do colendo TJSP, cuja ementa se
transcreve abaixo:
“Recuperação judicial - Convênio celebrado entre a empresa,
antes concordatária e agora recuperanda, e o Banco do Brasil,
com o objetivo de assistir com recursos internos aos clientes da
conveniada, na aquisição de Tanques de Resfriamento de Leite a
serem financiados/produzidos pela Conveniada e comercializados
por ela e/ou através de suas Revendas Autorizadas - Pacto
acessório (Carta de Fiança Global) pelo qual a ora recuperanda,
"na qualidade de principal pagadora, solidariamente responsável,
se obriga como fiadora, em caráter irrevogável e irretratável, pelo
exato, fiel e cabal cumprimento de todas as obrigações principais
e acessórias decorrentes dos financiamentos concedidos pelo
Banco do Brasil S/A aos produtores indicados pela PACKO
PLURINOX do Brasil Ltda., até o valor de R$ 3.700.000,00 (três
milhões e setecentos mil reais)" - Garantia pessoal que não
pode ser considerada obrigação a título gratuito (art. 5o, I, da
Lei n.º 11.101/05) - Não é ato gratuito aquele em relação ao qual
é possível identificar contraprestação, ainda que intangível; não é
ato gratuito aquele que não está isolado da atividade empresarial;
se a relação existente entre o devedor e o garante aponta para
uma comunhão de interesses comerciais, decorrente de
determinada sinergia, a garantia produzirá seus regulares efeitos;
em suma, a garantia pessoal pode ser ato gratuito, quando
nenhum interesse tinha o garante no ato praticado, o que se
presume se o ato não tem o caráter comercial ou dele
nenhuma vantagem era possível resultar para o devedor, o
que não é o caso - Efeito suspensivo revogado - Agravo de
instrumento não provido.”(TJ-SP - AI: 5552244000 SP, Relator:
Romeu Ricupero, Data de Julgamento: 30/07/2008, Câmara
29

TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: falência recuperação judicial de
empresas. Vol. 3. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 98.
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Reservada à Falência e Recuperação, Data de Publicação:
11/08/2008)

- especificamente em relação ao aval, preceitua Luis Felipe Spinelli que:
“ainda que não exista contraprestação direta pelo aval, existem situações em
que a garantia foi prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo
que intangível, como ocorre na hipótese de aval prestado em benefício de
sociedades do mesmo grupo econômico ou para viabilizar operações junto a
parceiros comerciais, hipóteses nas quais não se pode considerar tal
obrigação como a título gratuito”30;
- ocorre que, tratando de garantia cruzada, tal análise deve ser relevada a um
momento anterior, qual seja, se os recuperandos estão sob consolidação
processual ou consolidação substancial;
- pode-se definir consolidação processual como medida meramente formal de
unificação de distintos procedimentos da recuperação judicial de cada
sociedade devedora que compõe um mesmo grupo societário, de sorte que
as obrigações e direitos das empresas devedoras e dos credores não são
afetados;
- isso significa dizer que cada sociedade devedora manterá a sua autonomia
patrimonial, incluindo distinção entre os ativos e passivos, razão pela qual
cada credor deverá exercer os seus respectivos direitos em face da devedora
com que mantem vínculo jurídico;
- consequentemente, não haveria impeditivo para que os créditos decorrentes
de coobrigação cruzada viessem a ser habilitados individualmente na relação
de credores de cada um dos recuperandos, tendo em vista que se presume
onerosa aquela garantia prestada por integrante de um grupo empresarial em
favor de outra, “afirmando que há uma comunhão de interesses que afastaria
a gratuidade da operação”31;
- nada obstante, no procedimento recuperatório em discussão, houve
deferimento do pedido de consolidação substancial entre os Devedores,
conforme se depreende do extrato decisório abaixo:
30

SPINELLI, Luis Felipe. O aval na recuperação judicial e na falência. In Direito das Garantias.
Gisela Sampaio da Cruz Guedes et. al (Coords.). São Paulo: Saraiva, 2017.
31 TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: falência recuperação judicial de
empresas. Vol. 3. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 98.
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“Diante disso, preenchidos os requisitos autorizadores, com arrimo
no art. 69-J, II e IV, da Lei n.º 11.101/2005, incluído pela Lei n.º
14.112/2020, autorizo a consolidação substancial de ativos e
passivos dos Devedores, que deverão ser tratados como se
pertencessem a um único Devedor, com imediata extinção das
garantias fidejussórias e créditos detidos por um Recuperando em
face do outro.”

- nesse contexto, mais do que unificar formalmente distintos procedimentos
da recuperação judicial de cada sociedade devedora que compõe um mesmo
grupo societário, na consolidação substancial, tem-se unificação de ativos e
passivos, de maneira que, transitoriamente, são afastadas a autonomia e a
independência patrimonial das sociedades devedoras;
- ou seja, todas as sociedades devedoras tornam-se responsáveis pelo
adimplemento dos créditos arrolados no processo de recuperação judicial,
implicando na apresentação de um plano unitário (art. 69-L, caput), de modo
que, ao final, todas as sociedades devedoras terão um mesmo fim: a
aprovação do plano ou a convolação em falência (art. 69-L, § 2º);
- dessa forma, não haverá uma lista de credores individualizada para cada
devedor em recuperação judicial, mas tão somente uma lista de credores
unificada, já que todos respondem pelas dívidas independentemente de quem
contratou ou por elas se obrigou ao pagamento;
- por todo exposto, inviável proceder com análise das garantias cruzadas
indicadas pela Instituição Financeira, eis que, na hipótese de consolidação
substancial entre os devedores, perde-se objeto qualquer pretensão de
habilitação em face de cada um dos responsáveis pelo adimplemento
(devedor principal e coobrigado).
➢ Síntese do Resultado:

OPERAÇÃO DE CRÉDITO
91017599
CESSÃO DE CRÉDITO
40.10780-9
40.10781-7

FRANCISCO DE PAULA ASSUMPÇÃO MAGALHÃES
PRETENSÃO
VALOR
CLASSE
Acolhida

R$ 2.016,06

Quirografária

Acolhida
Parcialmente
Acolhida

R$ 12.700,75

Garantia Real

R$ 30.025,70

Quirografária
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40.08532-5
40.11436-8
40.11686-7
40.12151-8
40.12186-0
40.12344-8
40.12402-9
40.12504-1
003.512.511
(AVAL)
40/11472-4
(AVAL)
40/11043
(AVAL)
1.469.651
1.469.652

Acolhida
Acolhida
Acolhida
Acolhida
Parcialmente
Acolhida
Acolhida
Parcialmente
Acolhida
Acolhida
Desacolhida
Desacolhida
Desacolhida
Acolhida
Acolhida

Total

R$ 285.221,93
R$ 161.848,04
R$ 47.238,69
R$ 183.642,44
R$ 97.935,63
R$ 519.122,43
R$ 179.233,55
R$ 152.377,57
R$ 443.196,13
R$ 164.494,06
------N/A
N/A
R$ 1.284.692,66
R$ 992.344,26
R$ 2.016,06

Garantia Real
Garantia Real
Garantia Real
Garantia Real
Garantia Real
Quirografária
Garantia Real
Garantia Real
Quirografária
Garantia Real
------Extraconcursal
Extraconcursal
Garantia Real
Quirografária
Quirografária

Providências:
- incluir crédito, pela importância de R$ 1.284.692,66, em favor de BANCO
DO BRASIL S/A, dentre os titulares de créditos com garantia real (art. 41, II,
da LRF);
- incluir crédito, pela importância de R$ 992.344,26, em favor de BANCO DO
BRASIL S/A, dentre os titulares de créditos quirografários, com privilégio
especial, com privilégio geral ou subordinados (art. 41, III, da LRF);
- incluir crédito, pela importância de R$ 2.016,06, em favor de ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, dentre os titulares de
créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou
subordinados (art. 41, III, da LRF).
01.02 Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A – (EM FACE DE HELENA
LISBOA MAGALHÃES)
Natureza: divergência de valor.
Valor contido no edital do art. 52, § 1º:
▪ R$ 6.115.776,80 – crédito quirografário (art. 41, III, da LRF) – em face
do Grupo Magalhães;
▪ R$ 8.694.536,11 – crédito com garantia real (art. 41, II, da LRF) – em
face do Grupo Magalhães;
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Pretensão: inaplicável ao presente caso.
Valor declarado pelo credor:
▪ R$ 291.433,77 – crédito quirografário (art. 41, III, da LRF);
▪ R$ 2.126.284,19 – crédito com garantia real (art. 41, II, da LRF);
▪ R$ 148.955,62 – crédito quirografário (art. 41, III, da LRF) decorrente
da prestação de garantia fidejussória;
Documentos apresentados: petição de divergência administrativa de crédito;
cédulas de crédito bancários; memórias de cálculo.
Contraditório:
“No que diz respeito aos créditos indicados pela instituição financeira como
garantia real, necessário observar que:
- Aqueles créditos que possuem somente garantia hipotecária em nome de
terceiros devem ser classificados como quirografário:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE
GARANTIA REAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
GARANTIA.
BENS
PERTENCENTES
A
TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE. ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA
RECUPERANDA. APLICAÇÃO DO ART. 83 DA LEI 11.101/2005.
CRÉDITO COM GARANTIA REAL ATÉ O LIMITE DO VALOR DO
BEM
GRAVADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA VERBA
ARBITRADA EM SENTENÇA. Trata-se de agravo de instrumento
interposto em face da sentença que acolheu em parte a
impugnação de crédito oferecida pela instituição financeira e
manteve o crédito correspondente ao contrato n. 404.401.201, na
classe dos quirografários, (classe III). A discussão trazida a este
grau recursal diz respeito ao pedido de reclassificação do crédito
referente à Cédula de Crédito Bancário nº 404.401.201 para a
classe dos créditos com garantia real e não como crédito
quirografário, como constou no QGC e mantido pela decisão que
julgou a impugnação. Como se pode verificar, foram dados em
garantia ao contrato de n. 404.401.201 - Cédula de Crédito
Bancário -, diversos bens imóveis, de propriedade de terceiros,
sendo apenas um de propriedade da recuperanda (matrícula n.
16.321). Nesse contexto, compartilho do entendimento de que
o bem de terceiro não integra o patrimônio do devedor e, que,
nessa hipótese, não se pode admitir a classificação concursal
do crédito como garantia real, sendo, perante o devedor,
crédito comum, quirografário, como restou julgado na decisão
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ora recorrida. Outrossim, não se pode perder de vista que um dos
imóveis é de propriedade da recuperanda e que tal fato deve ser
levado em consideração para fins de classificação do crédito,
respeitando, é claro, o limite do valor gravado, conforme dispõe o
art. 83 da Lei 11.101/2005.O art. 1.419 do CCB estabelece que os
credores titulares de créditos com garantia real são aqueles cujos
créditos são garantidos por penhor, anticrese ou hipoteca. Logo, os
credores detentores desse tipo de crédito estarão relacionados na
classe privilegiada até o limite do valor do bem gravado, e, o
montante que exceder, deverá ser relacionado como quirografário.
A tese recursal merece parcial acolhimento com a determinação de
reclassificação do crédito, referente ao contrato n. 404.401.201 Cédula de Crédito Bancário -, para a classe II - (garantia real), até
o limite da garantia ofertada pelo imóvel da matrícula de n. 16.321.
O saldo devedor que exceder o valor do bem, deverá ser mantido
na classe dos créditos quirografários, conforme preceitua inclusive
o art. 41, §2º da Lei recuperacional, ao dispor sobre o processo de
votação dos credores de acordo com suas classes e quando estes
possuem mais de uma classe para um mesmo crédito, o que é o
caso dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50701129820208217000,
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton
Carpes da Silva, Julgado em: 27-05-2021)

- 105 Impugnação de crédito em recuperação judicial apresentada por
recuperanda. Decisão de improcedência. Agravo de instrumento.
Sendo garantido por alienação fiduciária de bem imóvel de
terceiro, o crédito não ostenta privilégio perante a
recuperanda. A respeito, o Enunciado VI do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial: "Inaplicável o disposto no
art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, ao crédito com garantia
prestada por terceiro, que se submete ao regime
recuperacional, sem prejuízo do exercício, pelo credor, de seu
direito contra o terceiro garantidor." Crédito, portanto,
concursal, a ser habilitado na classe dos quirografários.
Súmula 581/STJ. Precedentes das Câmaras de Direito Empresarial
deste Tribunal. Reforma da decisão recorrida. Agravo de
instrumento a que se dá provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento
2014651-71.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão
Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Campinas - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2021; Data
de Registro: 05/05/2021)
Recuperação judicial. Decisão que deferiu pedido das
recuperandas para suspensão de cobrança administrativa
decorrente de alienação fiduciária. Agravo de instrumento de
credor, aduzindo que a garantia foi constituída sobre imóvel de

terceiro. Natureza quirografária dos créditos que não foi
contestada pela agravante e, ademais, decorre do próprio fato
de a garantia ter sido prestada por terceiro. Pretensão satisfativa
que se encontra suspensa em razão do "stay period". Imóveis
utilizados pelas recuperandas em sua principal atividade
econômica. Essencialidade dos bens que igualmente impede a
pretensão satisfativa. Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento a que se nega provimento. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2181667-26.2016.8.26.0000; Relator (a): Cesar
Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2017; Data de Registro: 22/02/2017)

- Aqueles créditos que possuem garantia hipotecária em nome de terceiros e
garantia pignoratícia, devem ser classificados como garantia real até o limite
da garantia pignoratícia, sendo o saldo classificado como quirografário.
- Aqueles créditos que possuem somente garantia pignoratícia, devem ser
classificados como garantia real até o limite da garantia, sendo o saldo
classificado como quirografário.
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No que diz respeito aos créditos que sejam oriundos de cédulas rurais,
discorda-se de qualquer cálculo apresentado pela instituição financeira que:
- Incida comissão de permanência, vez que, mesmo que pactuada, é ilegal:
*Ação revisional – Cédula rural hipotecária. Capitalização dos
juros – Possibilidade de capitalização dos juros com base no art. 5º
do Decreto-Lei 167/67, desde que expressamente pactuada –
Inteligência da Súmula 93 do STJ – Sentença reformada – Recurso
provido. Comissão de permanência – Cobrança – Ilegalidade –
Vedada a cobrança de tal comissão em cédula de crédito rural
– Instituição financeira autorizada a cobrar, após a
inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios
pactuada, elevada de 1% ao ano, juros de mora e multa
contratual – Decreto-lei 167/1967 – Sentença mantida – Recurso
negado.
Honorários advocatícios de sucumbência –
Sucumbência recíproca – Redução – Descabimento – Verba
honorária fixada em consonância com os critérios do art. 85, §2º do
CPC/2015 – Recurso negado Recurso provido em parte.* (TJSP;

Apelação Cível 1000993-76.2017.8.26.0213; Relator (a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito

Privado; Foro de Guará - 1ª Vara; Data do Julgamento:
21/10/2020; Data de Registro: 21/10/2020)
- Incida juros moratórios superiores a 1% a.a., vez que deve ser observado o
art. 5º do DL 167/67, que assim prevê:
Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão
juros e poderão sofrer correção monetária às taxas e aos
índices que o Conselho Monetário Nacional fixar, calculados
sôbre os saldos devedores da conta vinculada à operação, e
serão exigíveis em 30 de junho, 31 de dezembro, no
vencimento, na liquidação da cédula ou, também, em outras
datas convencionadas no título, ou admitidas pelo referido
Conselho.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante
da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.
- Incida juros remuneratórios superiores a 12% a.a.:
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – Revisão e repetição de
valores pagos em excesso – Sentença de improcedência –
Insurgência do autor – Dívida vencida e objeto de repactuação,
mediante assinatura de "Aditivo de Retificação e Ratificação" e
aplicação de taxa de juros superior àquela contratada inicialmente
– Possibilidade – Necessidade de observação para a
repactuação, todavia, do limite de 12% ao ano para a taxa de
juros – Por ausência de deliberação do CMN, a taxa de juros
remuneratórios está limitada em 12% ao ano para as cédulas
de crédito rural, comercial e industrial – Apuração dos valores
pagos em excesso em liquidação – Danos morais não verificados –
A mera cobrança de taxa de juros acima da limitação firmada pela
jurisprudência não enseja reparação de danos morais –
Procedência, em parte, do pedido – Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1004342-54.2019.8.26.0072; Relator (a):
Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Bebedouro - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de
Registro: 11/05/2021)
*Embargos à execução – Cédula rural pignoratícia – Sentença de
improcedência – Alegação de excesso de execução – Encargos de
inadimplência – Em que pese a previsão em abstrato para a
cobrança da comissão de permanência, não há indício de sua
efetiva cobrança, na hipótese – Ilegalidade dos encargos
moratórios – Inocorrência - Nas operações de crédito rural, a
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instituição financeira está autorizada a cobrar, após a
inadimplência, os juros remuneratórios pactuados, limitada a
12% ao ano, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora e
multa de 2% sobre o débito – Inteligência do art. 5º, parágrafo
único, do Decreto-Lei nº 167/67 – Precedentes do STJ –
Abusividade dos encargos moratórios não evidenciada –
Comprovada contratação do seguro de vida, inexistindo razões
para invalidá-la – Sentença mantida – Recurso negado.* (TJSP;
Apelação Cível 1000383-62.2020.8.26.0453; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Pirajuí - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de
Registro: 17/03/2021)

No que diz respeito aos créditos constantes na petição de divergência
indicado como “OPERAÇÕES HABILITADAS POR COOBRIGAÇÃO”,
discorda-se da inclusão dos valores, já que o devedor principal está realizando
o pagamento da dívida regularmente.”
Resultado:
- postula o Banco Credor a inclusão de seu crédito quirografário no valor de
R$ 291.433,77, concernente à importância atualizada do débito oriundo das
Operações identificadas sob os n.º 867912393, 893111808, 38038 e
57335512;
- ademais, sustenta a Casa Bancária que seu crédito com garantia real perfaz
a monta de R$ 2.126.284,19, concernente à importância atualizada do débito
oriundo das Operações identificadas sob os n.º 4003963, 4003992, 4004224,
4004355, 4008789, 4009396, 4011084, 4011258, 4011473, 4011735,
4011946, 4012056, 4012109, 4012178, 4012281, 4012380, 4012503,
4012572;
- por fim, advoga a habilitação por coobrigação dos créditos oriundos das
operações identificadas sob os nº 3512511 e 4009151 em que a devedora
figurou como avalista de Ticiana François Magalhães e Luiz Carlos Soares;
- por sua vez, em sede de contraditório, alega a Recuperanda, em apertada
síntese, que os créditos devem ser classificado “como garantia real até o limite
da garantia pignoratícia”, bem como os juros moratórios devem ser
restringidos ao patamar de 1% (um por cento) ao ano, nos termos do art. 5º
do Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967;
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- além do mais, sustenta a Recuperanda que os juros remuneratórios devem
ser limitados à razão de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos das
ementas acostadas por ela;
- destarte, abaixo vão analisadas de forma individualizada as operações
celebradas entre as partes, conforme documentação carreada pela Instituição
Financeira:
➢ BB CRÉDITO RENOVAÇÃO (Operação nº 867912393)
- o Credor sustenta que o crédito quirografário decorrente da Operação de
Crédito nº 867912393 perfaz a importância de R$ 199.877,58;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência de Contrato de Abertura de Conta Corrente, Conta Investimento e
Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex, firmado em 24/12/2009,
Termo de Adesão a pacote de Serviços de Conta de Depósitos firmado em
23/04/2015 e BB Crédito Renovação contratado em 27/04/2016, por meio dos
quais a Recuperanda aderiu aos diversos serviços ofertados pela Casa
Bancária (Conta-Corrente 38.038-5 – Agência 0035-3);
- destarte, sendo firmados em 24/12/2009, 23/04/2015 e 27/04/2016,
indiscutível que respectivo fato gerador do crédito é anterior à data de
ajuizamento da Recuperação Judicial, pelo que é possível afirmar
aprioristicamente a sua sujeição ao concurso recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
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“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- o extrato bancário contém as bases gerais originais e a situação atual das
operações financeiras, detendo presunção de veracidade;
- assim, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 199.877,58 corresponde à monta do crédito
atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de Recuperação
Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- além disso, não foi suscitada nenhuma causa extintiva, modificativa ou
impeditiva pela Recuperanda;
- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui tratamento
diferenciado estabelecido pela Lei, ausente qualquer garantia ou privilégio,
enquadra-se dentre os quirografários;
- por essa razão, impõe-se habilitar o crédito, na importância de R$
199.877,58, decorrente da Operação de Crédito nº 867912393, dentre os
quirografários;
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ BB CRÉDITO PARCELAMENTO (Operação nº 893111808):
- o Credor sustenta que o crédito quirografário decorrente da Operação de
Crédito nº 893111808 perfaz a importância de R$ 32.950,40;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência do Contrato de Abertura de Conta Corrente, Conta Investimento e
Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex, firmado em 24/12/2009,
Termo de Adesão a pacote de Serviços de Conta de Depósitos firmado em
23/04/2015 e BB Crédito Parcelamento, contratado em 22/12/2017, por meio
dos quais a Recuperanda aderiu aos diversos serviços ofertados pela Casa
Bancária (Conta-Corrente 38.038-5 – Agência 0035-3);
- destarte, sendo firmados em 24/12/2009, 23/04/2015 e 22/12/2017,
indiscutível que respectivo fato gerador do crédito é anterior à data de
ajuizamento da Recuperação Judicial, pelo que é possível afirmar
aprioristicamente a sua sujeição ao concurso recuperacional;
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- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- o extrato bancário contém as bases gerais originais e a situação atual das
operações financeiras, detendo presunção de veracidade;
- assim, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 32.950,40 corresponde à monta do crédito
atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de Recuperação
Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- além disso, não foi suscitada nenhuma causa extintiva, modificativa ou
impeditiva pela Recuperanda;
- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui tratamento
diferenciado estabelecido pela Lei, ausente qualquer garantia ou privilégio,
enquadra-se dentre os quirografários;
- por essa razão, impõe-se habilitar o crédito, na importância de R$ 32.950,40,
decorrente da Operação de Crédito nº 893111808, dentre os quirografários;
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ CONTA CORRENTE ESTILO (Operação nº 38.038):
- o Credor sustenta que o crédito quirografário decorrente da Operação de
Crédito nº 38.038 perfaz a importância de R$ 56.901,68;
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- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência de Contrato de Abertura de Conta Corrente, Conta Investimento e
Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex, firmado em 24/12/2009,
Termo de Adesão a pacote de Serviços de Conta de Depósitos firmado em
23/04/2015, BB Crédito Renovação, contratado em 27/04/2016, e BB Crédito
Parcelamento, contratado em 22/12/2017, por meio dos quais a Recuperanda
aderiu aos diversos serviços ofertados pela Casa Bancária (Conta-Corrente
38.038-5 – Agência 0035-3);
- destarte, sendo firmados em 24/12/2009, 23/04/2015, 27/04/2016 e
22/12/2017, indiscutível que respectivo fato gerador do crédito é anterior à
data de ajuizamento da Recuperação Judicial, pelo que é possível afirmar
aprioristicamente a sua sujeição ao concurso recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- o extrato bancário contém as bases gerais originais e a situação atual das
operações financeiras, detendo presunção de veracidade;
- assim, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 56.901,68 corresponde à monta do crédito
atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de Recuperação
Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
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- além disso, não foi suscitada nenhuma causa extintiva, modificativa ou
impeditiva pela Recuperanda;
- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui tratamento
diferenciado estabelecido pela Lei, ausente qualquer garantia ou privilégio,
enquadra-se dentre os quirografários;
- por essa razão, impõe-se habilitar o crédito, na importância de R$ 56.901,68,
decorrente da Operação de Crédito nº 38.038, dentre os quirografários;
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ OUROCARD VISA GOLD (Operação nº 57335512):
- o Credor sustenta que o crédito quirografário decorrente da Operação de
Crédito nº 57335512 perfaz a importância de R$ 1.704,11;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência de Contrato de Abertura de Conta Corrente, Conta Investimento e
Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex, firmado em 24/12/2009 e
Termo de Adesão a pacote de Serviços de Conta de Depósitos, firmado em
23/04/2015, por meio dos quais a Recuperanda aderiu aos diversos serviços
ofertados pela Casa Bancária (Conta-Corrente 38.038-5 – Agência 0035-3);
- destarte, sendo firmados em 24/12/2009 e 23/04/2015, indiscutível que
respectivo fato gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da
Recuperação Judicial, pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua
sujeição ao concurso recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
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“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- o extrato bancário contém as bases gerais originais e a situação atual das
operações financeiras, detendo presunção de veracidade;
- assim, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 1.704,11 corresponde à monta do crédito
atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de Recuperação
Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- além disso, não foi suscitada nenhuma causa extintiva, modificativa ou
impeditiva pela Recuperanda;
- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui tratamento
diferenciado estabelecido pela Lei, ausente qualquer garantia ou privilégio,
enquadra-se dentre os quirografários;
- por essa razão, impõe-se habilitar o crédito, na importância de R$ 1.704,11,
decorrente da Operação de Crédito nº 57335512, dentre os quirografários;
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.

➢ Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.03963-3:
- a cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial, conforme art. 10,
do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.03963-3, firmada em
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25/10/2010, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 100.000,00, a qual fora destinada à aquisição de bovinos;
- destarte, sendo emitida em 25/10/2010, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
- 115 “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 42.393,33 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância da Devedora quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender da Recuperanda, os diversos julgados acostados por ela
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;

- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância da Recuperanda quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou a Devedora de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
do reclamado;
- quanto à classificação, verifica-se que a Cédula está garantida por penhor
cedular de primeiro grau de 108 novilhas bovinas Angus, avaliadas em R$
100.000,00, e penhor cedular de primeiro grau de 58 novilhas bovinas
Hereford, avaliadas em R$ 43.500,00, que garantem a totalidade da dívida;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
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“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia foi registrada no Registro
de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º 19.738
do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
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- assim, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a totalidade do
crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real (art. 41, II, da
LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.03992-7:
- a cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial, conforme art. 10,
do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.03992-7, firmada em
29/10/2010, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 50.000,00, a qual fora destinada à aquisição de bovinos;
- destarte, sendo emitida em 29/10/2010, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 21.241,77 corresponde à importância do crédito
atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de Recuperação
Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;

- sem embargo, há discordância da Devedora quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender da Recuperanda, os diversos julgados acostados por ela
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;

- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância da Recuperanda quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou a devedora de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
do reclamado;
- quanto à classificação, verifica-se que a Cédula está garantida por penhor
cedular de primeiro grau de 54 novilhas bovinas Angus, avaliadas em R$
50.000,00, e penhor cedular de primeiro grau de 56 novilhas bovinas Hereford,
avaliadas em R$ 42.000,00, que garantem a totalidade da dívida;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
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“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia foi registrada no Registro
de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º 19.782
do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
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- assim, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a totalidade do

crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real (art. 41, II, da
LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.

➢ Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.04224-3:
- a cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial, conforme art. 10, do
Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.04224-3, firmada em
20/12/2010, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 46.000,00, a qual fora destinada à aquisição de bovinos;
- destarte, sendo emitida em 20/12/2010, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 19.214,27 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância da Devedora quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender da Recuperanda, os diversos julgados acostados por ela
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;

- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância da Recuperanda quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou a devedora de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
do reclamado;
- quanto à classificação, verifica-se que a Cédula está garantida por (i) penhor
cedular de primeiro grau de 50 novilhas bovinas Angus, avaliadas em R$
46.000,00, (ii) penhor cedular de primeiro grau de 11 bezerras Hereford,
avaliadas em R$ 5.500,00, e (iii) penhor cedular de primeiro grau de 22
novilhos bovinos Hereford, avaliados em R$ 14.300,00, que garantem a
totalidade da dívida;
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- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia foi registrada no Registro
de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º 20.030
do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
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- assim, havendo penhores cedulares que têm condão de garantir a totalidade
do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real (art. 41, II, da
LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.04355-X:
- a cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial, conforme art. 10,
do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,

se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.04355-X, firmada em
04/02/2011, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 32.000,00, a qual fora destinada à aquisição de ovinos;
- destarte, sendo emitida em 04/02/2011, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 6.629,98 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância da Devedora quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender da Recuperanda, os diversos julgados acostados por ela
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;

- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância da Recuperanda quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou a Devedora de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito do
reclamado;
- quanto à classificação, verifica-se que a Cédula está garantida por penhor
cedular de primeiro grau de 29 novilhos bovinos Hereford, avaliados em R$
23.200,00, e penhor cedular de primeiro grau de 128 ovelhas Corriedale,
avaliadas em R$ 32.000,00, que garantem a totalidade da dívida;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:

- 129 -

“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia foi registrada no Registro
de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º 20.162
do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
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- assim, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a totalidade do
crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real (art. 41, II, da
LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.08789-1:
- a cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial, conforme art. 10,
do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.08789-1, firmada em
18/07/2014, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 150.000,00, a qual fora destinada à aquisição de ovinos;
- destarte, sendo emitida em 18/07/2014, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 79.695,10 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância da Devedora quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender da Recuperanda, os diversos julgados acostados por ela
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;
- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;

- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância da Recuperanda quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou a Devedora de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
do reclamado;
- nada obstante, verifica-se que a Cédula está garantida por penhor cedular
de primeiro grau de 400 ovelhas Corriedale, avaliadas em R$ 150.000,00, que
garante a totalidade da dívida;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”
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- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia foi registrada no Registro
de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º 25.858
do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:

- assim, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a totalidade do
crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real (art. 41, II, da
LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.09396-4:
- a cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial, conforme art. 10,
do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
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- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.09396-4, firmada em
14/11/2014, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 209.250,00, a qual fora destinada à aquisição de ovinos;
- destarte, sendo emitida em 14/11/2014, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 255.953,61 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância da Devedora quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender da Recuperanda, os diversos julgados acostados por ela
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;
- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt

servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância da Recuperanda quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou a Devedora de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
do reclamado;
- quanto à classificação, verifica-se que a Cédula está garantida por (i) penhor
cedular de primeiro grau de 300 matrizes ovinas Corriedale, avaliadas em R$
83.700,00, (ii) penhor cedular de segundo grau de 125 novilhos Hereford,
avaliados em R$ 100.000,00, (iii) 38 bezerros Hereford avaliados em R$
24.700,00, (iv) penhor cedular de terceiro grau de 295 vacas Cruzas,
avaliadas em R$ 354.000,00, (v) e 56 novilhas Hereford, avaliadas em R$
67.200,00;
- como se vê, a garantia relacionada às 295 vacas Cruzas, avaliadas em R$
354.00,00, estava indicada como penhor cedular de terceiro grau; contudo, ao
verificar a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40.12056-2, emitida em
13/12/2017, ou seja, data posterior àquela de assinatura do presente contrato
(14/11/2014), constata-se que a mesma passou a constar como penhor
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cedular de primeiro grau, depreendendo-se que os penhores cedulares
anteriores atrelados à presente operação foram quitados, consoante imagem
a seguir colacionada:
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- seja como for, verifica-se que tão somente os penhores cedulares de
primeiro grau referentes às 300 matrizes ovinas, avaliadas em R$ 83.700,00,
e o saldo excedente de R$ 172.253,61 referente às 295 vacas Cruzas já
garantem a totalidade do presente contrato (R$ 255.953,61), senão vejamos:
PENHOR CEDULAR
– 300 MATRIZES
OVINAS
Primeiro Grau

PENHOR CEDULAR
– 295 VACAS
CRUZAS
Primeiro Grau
Segundo Grau32
Terceiro Grau33
32

OPERAÇÃO

VALOR DA
OPERAÇÃO

40.09396-4
TOTAL

R$ 255.953,61
R$ 255.953,61

OPERAÇÃO

VALOR

40.09396-4
40.11946-7
40.12056-2

R$ 255.953,61
R$ 108.027,77
R$ 186.215,09

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 83.700,00
R$ 83.700,00
VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 172.253,61
R$ 24.727,77
R$ 186.215,09

situação atualizada do penhor cedular conforme operação 40.12056-2 emitida em
13/12/2017.
33 situação atualizada do penhor cedular conforme operação 40.12056-2 emitida em
13/12/2017.

TOTAL

R$ 550.196,47

R$ 383.196,4734

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
Primeiro Grau
*
*
*
Segundo Grau
40.09396-4
R$ 255.953,61
*
TOTAL
*
*
* informações não passíveis de se depreender a partir da documentação juntada pela
instituição financeira;
PENHOR CEDULAR
– 125 NOVILHOS

OPERAÇÃO

VALOR DA
OPERAÇÃO

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
Primeiro Grau
*
*
*
Segundo Grau
40.09396-4
R$ 255.953,61
*
TOTAL
*
*
* informações não passíveis de se depreender a partir da documentação juntada pela
instituição financeira;
PENHOR CEDULAR
– 38 BEZERROS

OPERAÇÃO

VALOR DA
OPERAÇÃO

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
Primeiro Grau
*
*
*
Segundo Grau
*
*
*
Terceiro Grau
40.09396-4
R$ 255.953,61
*
TOTAL
*
*
* informações não passíveis de se depreender a partir da documentação juntada pela
instituição financeira;
PENHOR CEDULAR
– 56 NOVILHAS

OPERAÇÃO

VALOR

- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia foi registrada no Registro
de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º 26.828
do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
34

atualizado valor de avaliação da garantia para R$ 737.500,00 conforme operação
40.12056-2 emitida em 13/12/2017.

- 139 -

- assim, havendo penhores cedulares que têm condão de garantir a totalidade
do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real (art. 41, II, da
LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
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➢ Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.11084-2:
- a cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial, conforme art. 10,
do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.11084-2, firmada em
10/10/2016, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 67.100,00, a qual fora destinada à aquisição de bovinos;

- destarte, sendo emitida em 10/10/2016, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 73.611,57 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância da Devedora quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender da Recuperanda, os diversos julgados acostados por ela
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;
- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;

- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância da Recuperanda quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou a Devedora de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
do reclamado;
- quanto à classificação , verifica-se que a Cédula está garantida por penhor
cedular de primeiro grau de 37 vacas Cruzas, avaliadas em R$ 69.000,00, que
garante a totalidade da dívida;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”
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- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia foi registrada no Registro
de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º 30.043
do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:

- seja como for, não há como surtir efeitos do penhor cedular para a totalidade
desta operação, isso porque referida garantia real abrange tão somente o
valor de R$ 69.000,00, devendo, consequentemente, o valor excedente de R$
4.611,57 ser habilitado dentre os créditos quirografários;
- afinal, o crédito com garantia real está limitado ao valor da garantia,
alocando-se o saldo dentre os quirografários:
“Art. 41.
§ 2º Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe
prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do
bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste
artigo pelo restante do valor de seu crédito.
_______________
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte
ordem:
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
VI – créditos quirografários, a saber:
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação
dos bens vinculados ao seu pagamento;”
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- a esse respeito, explicita o Magistrado Bandeirante Marcelo Barbosa
Sacramone:
“A especialidade atribuída ao seu crédito, todavia, faz-se apenas no
valor referido da garantia real. Caso o valor total do crédito supere
o valor dado em garantia, no montante coberto pela garantia o
crédito será considerado integrante da segunda classe, como
credor titular de crédito com garantia real. O montante que superar
o valor da garantia, por seu turno, será considerado quirografário e
permitirá ao credor votar, pelo referido montante, na classe três da
Assembleia Geral de Credores.
Como na recuperação judicial, ao contrário da falência (art. 83, §
1º), o bem conferido em garantia não será necessariamente
liquidado, de modo a se apurar efetivamente o seu valor, o
montante da garantia será aferido pelo valor constante da escritura
de hipoteca ou especificado no contrato.”35

- é também o que aponta a jurisprudência do colendo TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, DETERMINA QUE O
PRIVILÉGIO DA GARANTIA REAL ESGOTA-SE NO PRÓPRIO
BEM OFERECIDO EM GARANITA – DEVEDORA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SALDO DE CRÉDITO NÃO
COBERTO PELO BEM DA GARANTIA, CONSTITUI CRÉDITO
QUIROGRAFÁRIO, SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL PRECEDENTES - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257839-09.2016.8.26.0000;
Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento:
17/03/2017; Data de Registro: 17/03/2017)

- portanto, deve-se habilitar o valor de R$ 69.000,00, dentre os créditos com
garantia real (art. 41, II, da LRF) e o saldo excedente no valor de R$ 4.611,57,
dentre os créditos quirografários (art. 41, III, da LRF);
- divergência parcialmente acolhida neste ponto em específico.

35

SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei De Recuperação De Empresas E
Falência. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 2010, p. 177.
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➢ Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.11258-6:
- a cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial, conforme art. 10,
do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.11258-6, firmada em
05/12/2016, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 79.000,00, a qual fora destinada à aquisição de bovinos;
- destarte, sendo emitida em 05/12/2016, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”
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- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 88.745,66 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância da Devedora quanto ao parâmetro utilizado

para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender da Recuperanda, os diversos julgados acostados por ela
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;

- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância da Recuperanda quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou a Devedora de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
do reclamado;
- quanto à classificação, verifica-se que a Cédula está garantida por penhor
cedular de primeiro grau de 32 vacas Cruzas, avaliadas em R$ 79.000,00;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
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da circunscrição
empenhadas.”

em

que

estiverem

situadas

as

coisas

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia foi registrada no Registro
de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º 30.316
do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
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- seja como for, não há como surtir efeitos do penhor cedular para a totalidade
desta operação, isso porque referida garantia real abrange tão somente o
valor de R$ 79.000,00, devendo, consequentemente, o valor excedente de R$
9.745,66 ser habilitado dentre os créditos quirografários;
- afinal, o crédito com garantia real está limitado ao valor da garantia,
alocando-se o saldo dentre os quirografários:
“Art. 41.
§ 2º Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe
prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do
bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste
artigo pelo restante do valor de seu crédito.
_______________
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte
ordem:
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
VI – créditos quirografários, a saber:
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação
dos bens vinculados ao seu pagamento;”

- a esse respeito, explicita o Magistrado Bandeirante Marcelo Barbosa
Sacramone:
“A especialidade atribuída ao seu crédito, todavia, faz-se apenas no
valor referido da garantia real. Caso o valor total do crédito supere
o valor dado em garantia, no montante coberto pela garantia o
crédito será considerado integrante da segunda classe, como
credor titular de crédito com garantia real. O montante que superar
o valor da garantia, por seu turno, será considerado quirografário e
permitirá ao credor votar, pelo referido montante, na classe três da
Assembleia Geral de Credores.
Como na recuperação judicial, ao contrário da falência (art. 83, §
1º), o bem conferido em garantia não será necessariamente
liquidado, de modo a se apurar efetivamente o seu valor, o
montante da garantia será aferido pelo valor constante da escritura
de hipoteca ou especificado no contrato.”36

- é também o que aponta a jurisprudência do colendo TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, DETERMINA QUE O
PRIVILÉGIO DA GARANTIA REAL ESGOTA-SE NO PRÓPRIO
BEM OFERECIDO EM GARANITA – DEVEDORA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SALDO DE CRÉDITO NÃO
COBERTO PELO BEM DA GARANTIA, CONSTITUI CRÉDITO
QUIROGRAFÁRIO, SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL PRECEDENTES - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257839-09.2016.8.26.0000;
Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento:
17/03/2017; Data de Registro: 17/03/2017)

- portanto, deve-se habilitar o valor de R$ 79.000,00, dentre os créditos com
garantia real (art. 41, II, da LRF) e o saldo excedente no valor de R$ 9.745,66,
dentre os créditos quirografários (art. 41, III, da LRF);
- divergência parcialmente acolhida neste ponto em específico.

36

SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e
falência. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 2010, p. 177.
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➢ Cédula de Crédito Bancário nº 40.11473-2:
- a cédula de crédito bancário é título executivo judicial, conforme art. 28,
caput, da Lei nº 10.931/2004, in verbis:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

- os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Devedora
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- a documentação carreada é suficiente para subsunção ao tipo legal,
consoante julgado do colendo STJ em sede de recurso representativo da
controvérsia:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS
AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO
ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura
de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo
ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de
claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez
e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n.
10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)

- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula de Crédito Bancário nº 40.11473-2, firmada em
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22/03/2017, por meio da qual a devedora contratou linha de crédito pela
importância de R$ 88.400,00, a qual fora destinada à aquisição de bovinos;
- destarte, sendo emitida em 22/03/2017, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
- 152 “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos financeiros e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:

- portanto, verifica-se ,através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 91.360,89 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância da Devedora quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender da Recuperanda, os diversos julgados acostados por ela
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;
- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
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- portanto, eventual discordância da Recuperanda quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou a Devedora de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, a operação está garantida por penhor cedular de
primeiro grau de 38 vacas Cruzas, avaliadas em R$ 93.000,00, que garante a
totalidade da dívida;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula de Crédito Bancário fora registrada no Registro
de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º 30.637 do
Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
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- portanto, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a totalidade
do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real (art. 41, II, da
LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula de Crédito Bancário nº 40.11735-9
- a cédula de crédito bancário é título executivo judicial, conforme art. 28,
caput, da Lei nº 10.931/2004, in verbis:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

- os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Devedora
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- a documentação carreada é suficiente para subsunção ao tipo legal,
consoante julgado do colendo STJ em sede de recurso representativo da
controvérsia:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
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CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS
AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO
ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura
de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo
ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de
claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez
e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n.
10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)

- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula de Crédito Bancário nº 40.11735-9, firmada em
28/07/2017, por meio da qual a devedora contratou linha de crédito pela
importância de R$ 64.000,00, a qual fora destinada à aquisição de bovinos;
- destarte, sendo emitida em 28/07/2017, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
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“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos financeiros e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 67.025,98 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância da Devedora quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;

- no entender da Recuperanda, os diversos julgados acostados por ela
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;
- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância da Recuperanda quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou a Devedora de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, a operação está garantida por (i) penhor cedular de
primeiro grau de 20 vacas Cruzas, avaliadas em R$ 44.000,00, (ii) por penhor
cedular de primeiro grau de 2 touros Cruzas, avaliados em R$ 22.900,00, (iii)
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e penhor cedular de primeiro grau de 330 ovelhas Corriedale, avaliadas em
R$ 132.000,00, as quais garantem a totalidade da dívida;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula de Crédito Bancário fora registrada no
Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º
30.992 do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
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- portanto, havendo penhores cedulares que têm condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula de Crédito Bancário nº 40.11946-7
- a cédula de crédito bancário é título executivo judicial, conforme art. 28,
caput, da Lei nº 10.931/2004, in verbis:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

- os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Devedora
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- a documentação carreada é suficiente para subsunção ao tipo legal,
consoante julgado do colendo STJ em sede de recurso representativo da
controvérsia:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS
AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO
ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura
de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo
ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de
claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez
e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n.
10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)

- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula de Crédito Bancário nº 40.11946-7, firmada em
25/10/2017, por meio da qual a devedora contratou linha de crédito pela
importância de R$ 83.300,00, a qual fora destinada à aquisição de ovinos;
- destarte, sendo emitida em 25/10/2017, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
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pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos financeiros e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 108.027,77 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância da Devedora quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender da Recuperanda, os diversos julgados acostados por ela
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;
- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
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expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância da Recuperanda quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou a Devedora de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- nada obstante, a operação está garantida por (i) penhor cedular de primeiro
grau de 200 ovelhas Corriedale, avaliadas em R$ 80.000,00, (ii) penhor
cedular de primeiro grau de 2 carneiros Corriedale, avaliados em R$ 3.300,00,
(iii) e penhor cedular de segundo grau de 295 vacas Cruzas, avaliadas em R$
737.500,00, os quais garantem a totalidade da dívida, senão vejamos:
PENHOR CEDULAR
– 200 OVELHAS
CORRIEDALE
Primeiro Grau

PENHOR CEDULAR
– 2 CARNEIROS
CORRIEDALE
Primeiro Grau

PENHOR CEDULAR
– 295 VACAS
CRUZAS
Primeiro Grau

OPERAÇÃO

VALOR DA
OPERAÇÃO

40.11946-7
TOTAL

R$ 108.027,77
R$ 108.027,77

OPERAÇÃO

VALOR DA
OPERAÇÃO

40.11946-7
TOTAL

R$ 108.027,77
R$ 108.027,77

OPERAÇÃO

VALOR

40.09396-4

R$ 255.953,61

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 3.300,00
R$ 3.300,00
VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 172.253,61
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Segundo Grau37
Terceiro Grau38

40.11946-7
40.12056-2
TOTAL

R$ 108.027,77
R$ 186.215,09
R$ 550.196,47

R$ 24.727,77
R$ 186.215,09
R$ 383.196,47

- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula de Crédito Bancário fora registrada no
Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º
31.366 do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
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- portanto, havendo penhores cedulares que têm condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.

37

situação atualizada do penhor cedular conforme operação 40.12056-2 emitida em
13/12/2017.
38 situação atualizada do penhor cedular conforme operação 40.12056-2 emitida em
13/12/2017.

➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12056-2:
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12056-2, firmada
em 13/12/2017, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 149.971,50, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 13/12/2017, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”
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- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 186.215,09 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:

“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis
em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada
por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 8,5% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, a referida operação está garantida por penhor cedular
de terceiro grau de 295 vacas Cruzas, avaliadas em R$ 737.500,00;
- como se vê, o penhor cedular já está garantindo outras operações bancárias
anteriores; contudo, as dívidas concernentes às operações não ultrapassam
o valor de avaliação da garantia, garantindo a totalidade da presente
operação, senão vejamos:
PENHOR CEDULAR
– 295 VACAS
CRUZAS
Primeiro Grau
Segundo Grau
Terceiro Grau

OPERAÇÃO

VALOR DA
OPERAÇÃO

40.09396-4
40.11946-7
40.12056-2
TOTAL

R$ 255.953,61
R$ 108.027,77
R$ 186.215,09
R$ 550.196,47

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 172.253,61
R$ 24.727,77
R$ 186.215,09
R$ 383.196,47

- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
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“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 31.553 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:
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- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de sexto grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado sob n° R22 da Matrícula 28.927 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Silvia do
Amaral Peixoto Magalhães, ou seja, em um primeiro momento, poder-se-ia
considerar com bem de terceiro, já que de titularidade estranha ao emitente
da Cédula em discussão;
- ocorre que, em decisão interlocutória, houve deferimento do pedido de
consolidação substancial entre os Devedores, conforme se depreende do
extrato decisório abaixo:
“Diante disso, preenchidos os requisitos autorizadores, com arrimo
no art. 69-J, II e IV, da Lei n.º 11.101/2005, incluído pela Lei n.º
14.112/2020, autorizo a consolidação substancial de ativos e
passivos dos Devedores, que deverão ser tratados como se

pertencessem a um único Devedor, com imediata extinção das
garantias fidejussórias e créditos detidos por um Recuperando em
face do outro.”

- vale ressaltar que a consolidação substancial significa adotar medidas para
além daquelas ditas processuais: nesta hipótese, existe a união de ativos e a
unificação da lista de credores de todas as sociedades integrantes do grupo,
de sorte que toda a responsabilidade perante os credores passa a ser solidária
e, consequentemente, ocorre uma assunção de riscos pelos credores ante
todas as devedoras;
- isso significa dizer que não existe o patrimônio da devedora “A” e o
patrimônio da devedora “B”, mas sim há o patrimônio da devedora “AB”, uma
vez que ambas respondem pelas dívidas uma das outras, de forma que não
seria razoável distingui-las para fins de classificação de crédito quando uma
prestou garantia em benefício de outra;
- logo, havendo patrimônio hipotecado pela Recuperanda que não era credora
originária da obrigação, mas se tornou mediante determinação da
consolidação substancial, deve este crédito, em tese, ser classificado dentre
aqueles com garantia real, visto que afasta, especificamente, bens de seu
patrimônio;
- seja como for, havendo penhores cedulares que têm condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- portanto, deixa-se de analisar se referido bem hipotecado teria condão de
garantir toda operação em comento, já que estaria garantindo, igualmente,
outras operações pretéritas;
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12109-7:
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
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se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12109-7, firmada
em 10/01/2018, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 149.844,98, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 10/01/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 188.602,39 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:
“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis

em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada
por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 8,5% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- nada obstante, a referida operação está garantida por penhor cedular de
segundo grau de 1.289 ovelhas Corriedale, avaliadas em R$ 515.600,00;
- como se vê, o penhor cedular já está garantindo outra operação bancária
anterior, a qual não ultrapassa o valor de avaliação da garantia, garantindo a
totalidade da presente operação, senão vejamos:
PENHOR CEDULAR
– 1.289 OVELHAS
Primeiro Grau
Segundo Grau

OPERAÇÃO

VALOR DA
OPERAÇÃO

40.11735-9
40.12109-7
TOTAL

R$ 67.025,98
R$ 188.602,39
R$ 255.628,37

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 67.025,98
R$ 188.602,39
R$ 255.628,37

- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”
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- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 31.640 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:

- 173 -

- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de primeiro grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado sob n°
R-1 da Matrícula 45.046 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Carretera
Produtos Agropecuários Ltda, ou seja, pessoa jurídica alheia ao presente
procedimento recuperatório;
- como dizia Trajano de Miranda Valverde, "a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio"39. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,
pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
e os bens que o integram são o objeto da arrecadação"40;

39

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências: Decreto-lei nº 7.661, de
21 de junho de 1945. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. II: Arts. 62 a 176, p. 279.
40 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 254.

- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio da
Recuperanda e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo
de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;
- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;
- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
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disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.
INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
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CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 002577955.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- improcederia, por isso, a inclusão almejada acaso considerada tão somente
referida garantia hipotecária, visto que não afasta nenhum bem de titularidade
da Recuperanda;
- seja como for, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12178-X:
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12178-X, firmada
em 20/02/2018, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 149.844,98, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 20/02/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
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pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 182.852,35 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:
“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis
em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada

por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 8,5% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- nada obstante, a referida operação está garantida por penhor cedular de
quarto grau de 295 vacas Cruzas, avaliadas em R$ 737.500,00;
- como se vê, o penhor cedular já está garantindo outras operações bancárias
anteriores, as quais não ultrapassam o valor de avaliação da garantia,
garantindo a totalidade da presente operação, senão vejamos:
PENHOR CEDULAR
– 295 VACAS
CRUZAS
Primeiro Grau
Segundo Grau
Terceiro Grau
Quarto Grau

OPERAÇÃO

VALOR

40.09396-4
40.11946-7
40.12056-2
40.12178-X
TOTAL

R$ 255.953,6141
R$ 108.027,7742
R$ 186.215,0943
R$ 182.852,35
R$ 733.048,82

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 172.253,61
R$ 24.727,77
R$ 186.215,09
R$ 182.852,35
R$ 566.048,82

- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
41

Valor atualizado até 09/03/2020.
Valor atualizado até 09/03/2020.
43 Valor atualizado até 09/03/2020.
42
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da circunscrição
empenhadas.”

em

que

estiverem

situadas

as

coisas

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 31.762 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:

- 180 -

- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de nono grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado sob n° R8 da Matrícula 45.046 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Carretera
Produtos Agropecuários Ltda, ou seja, pessoa jurídica alheia ao presente
procedimento recuperatório;
- como dizia Trajano de Miranda Valverde, "a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio"44. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,
pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
e os bens que o integram são o objeto da arrecadação"45;

44

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências: Decreto-lei nº 7.661, de
21 de junho de 1945. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. II: Arts. 62 a 176, p. 279.
45 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 254.

- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio da
Recuperanda e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo
de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;
- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;
- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
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disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.
INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
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CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 002577955.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- improcederia, por isso, a inclusão almejada acaso considerada tão somente
referida garantia hipotecária, visto que não afasta nenhum bem de titularidade
da Recuperanda;
- seja como for, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12281-6:
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12281-6, firmada
em 06/04/2018, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 149.802,88, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 06/04/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
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pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 180.634,62 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:
“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis
em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada

por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 8,5% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- nada obstante, a referida operação está garantida por penhor cedular de
terceiro grau de 1.289 ovelhas Corriedale, avaliadas em R$ 515.600,00 e
penhor cedular de segundo grau de 128 bezerras Cruzas, avaliadas em R$
128.000,00;
- como se vê, os penhores cedulares já estão garantindo outras operações
bancárias anteriores, as quais não ultrapassam o valor de avaliação da
garantia, garantindo a totalidade da presente operação, senão vejamos:
PENHOR CEDULAR
– 1.289 OVELHAS
Primeiro Grau
Segundo Grau
Terceiro Grau

PENHOR CEDULAR
– 128 BEZERRAS
CRUZAS
Primeiro Grau
Segundo Grau

46
47

OPERAÇÃO

VALOR DA
OPERAÇÃO

40.11735-9
40.12109-7
40.12281-6
TOTAL

R$ 67.025,9846
R$ 188.602,3947
R$ 180.634,62
R$ 436.262,99

OPERAÇÃO

VALOR DA
OPERAÇÃO

40.09880-X
40.12281-6
TOTAL

R$ 369.075,72
R$ 180.634,62
R$ 549.710,34

Valor atualizado até 09/03/2020.
Valor atualizado até 09/03/2020.

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 67.025,98
R$ 188.602,39
R$ 180.634,62
R$ 436.262,99

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 128.000,00
R$ 128.000,00
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- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 31.913 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:
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- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de décimo quarto grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado
sob n° R-14 da Matrícula 45.046 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Carretera
Produtos Agropecuários Ltda, ou seja, pessoa jurídica alheia ao presente
procedimento recuperatório;
- como dizia Trajano de Miranda Valverde, "a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio"48. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
48

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências: Decreto-lei nº 7.661, de
21 de junho de 1945. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. II: Arts. 62 a 176, p. 279.

da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,
pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
e os bens que o integram são o objeto da arrecadação"49;
- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio da
Recuperanda e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo
de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;
- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;
- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
49

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 254.
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CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
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Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.
INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 002577955.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- improcederia, por isso, a inclusão almejada acaso considerada tão somente
referida garantia hipotecária, visto que não afasta nenhum bem de titularidade
da Recuperanda;
- seja como for, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12380-4:
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
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- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12380-4, firmada
em 18/05/2018, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 149.802,88, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 18/05/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:

- 191 -

- 192 -

- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 178.782,28 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:
“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis
em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada

por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 8,5% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- nada obstante, a referida operação está garantida por penhor cedular de
quinto grau de 295 vacas Cruzas, avaliadas em R$ 737.500,00;
- como se vê, o penhor cedular já está garantindo outras operações bancárias
anteriores, as quais ultrapassam o valor da garantia (R$ 737.500,00), senão
vejamos:
PENHOR CEDULAR
– 295 VACAS
CRUZAS
Primeiro Grau
Segundo Grau
Terceiro Grau
Quarto Grau
Quinto Grau
Sexto Grau

OPERAÇÃO

VALOR DA
OPERAÇÃO

40.09396-4
40.11946-7
40.12056-2
40.12178-X
40.12380-4
40.12572-6
TOTAL

R$ 255.953,6150
R$ 108.027,7751
R$ 186.215,0952
R$ 182.852,3553
R$ 178.782,28
R$ 179.349,35
R$ 1.091.180,45

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 172.253,61
R$ 24.727,77
R$ 186.215,09
R$ 182.852,35
R$ 171.451,18
R$ 737.500,00

- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:

50

Valor atualizado até 09/03/2020.
Valor atualizado até 09/03/2020.
52 Valor atualizado até 09/03/2020.
53 Valor atualizado até 09/03/2020.
51
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“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 32.057 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:
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- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de decimo quarto grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado
sob n° R-39 da Matrícula 43.333 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Sylvio
Eduardo Moreira Estrazulas, ou seja, pessoa alheia ao presente procedimento
recuperatório;
- como dizia Trajano de Miranda Valverde, "a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio"54. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,

54

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências: Decreto-lei nº 7.661, de
21 de junho de 1945. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. II: Arts. 62 a 176, p. 279.

pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
e os bens que o integram são o objeto da arrecadação"55;
- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio da
Recuperanda e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo
de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;
- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;
- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
55

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 254.
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crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
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_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.
INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 002577955.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- improcederia, por isso, a inclusão almejada acaso considerada tão somente
referida garantia hipotecária, visto que não afasta nenhum bem de titularidade
da Recuperanda;
- seja como for, não há como surtir efeitos do penhor cedular para a totalidade
desta operação, isso porque referida garantia real abrange tão somente o
valor de R$ 171.451,18, devendo, consequentemente, o valor excedente de
R$ 7.331,10 ser habilitado dentre os créditos quirografários;
- afinal, o crédito com garantia real está limitado ao valor da garantia,
alocando-se o saldo dentre os quirografários:
“Art. 41.
§ 2º Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe
prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do
bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste
artigo pelo restante do valor de seu crédito.
_______________
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte
ordem:
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
VI – créditos quirografários, a saber:
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação
dos bens vinculados ao seu pagamento;”

- a esse respeito, explicita o Magistrado Bandeirante Marcelo Barbosa
Sacramone:
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“A especialidade atribuída ao seu crédito, todavia, faz-se apenas no
valor referido da garantia real. Caso o valor total do crédito supere
o valor dado em garantia, no montante coberto pela garantia o
crédito será considerado integrante da segunda classe, como
credor titular de crédito com garantia real. O montante que superar
o valor da garantia, por seu turno, será considerado quirografário e
permitirá ao credor votar, pelo referido montante, na classe três da
Assembleia Geral de Credores.
Como na recuperação judicial, ao contrário da falência (art. 83, §
1º), o bem conferido em garantia não será necessariamente
liquidado, de modo a se apurar efetivamente o seu valor, o
montante da garantia será aferido pelo valor constante da escritura
de hipoteca ou especificado no contrato.”56

- é também o que aponta a jurisprudência do colendo TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, DETERMINA QUE O
PRIVILÉGIO DA GARANTIA REAL ESGOTA-SE NO PRÓPRIO
BEM OFERECIDO EM GARANITA – DEVEDORA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SALDO DE CRÉDITO NÃO
COBERTO PELO BEM DA GARANTIA, CONSTITUI CRÉDITO
QUIROGRAFÁRIO, SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL PRECEDENTES - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257839-09.2016.8.26.0000;
Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento:
17/03/2017; Data de Registro: 17/03/2017)

- portanto, deve-se habilitar o valor de R$ 171.451,18, dentre os créditos com
garantia real (art. 41, II, da LRF) e o saldo excedente no valor de R$ 7.331,10,
dentre os créditos quirografários (art. 41, III, da LRF);
- divergência parcialmente acolhida neste ponto em específico
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12503-3:
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:

56

SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e
falência. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 2010, p. 177.
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“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12503-3, firmada
em 13/07/2018, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 149.577,92, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 13/07/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 175.948,18 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:

“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis
em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada
por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 7% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, a referida operação está garantida por penhor cedular
de primeiro grau de 163 bois Cruzas avaliados em R$ 423.800,00, que garante
a totalidade da presente operação;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 32.220 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:
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- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de décimo primeiro grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado
sob n° R-29 da Matrícula 28.927 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Silvia do
Amaral Peixoto Magalhães, ou seja, em um primeiro momento, poder-se-ia
considerar com bem de terceiro, já que de titularidade estranha ao emitente
da Cédula em discussão;
- ocorre que, em decisão interlocutória, houve deferimento do pedido de
consolidação substancial entre os Devedores, conforme se depreende do
extrato decisório abaixo:
“Diante disso, preenchidos os requisitos autorizadores, com arrimo
no art. 69-J, II e IV, da Lei n.º 11.101/2005, incluído pela Lei n.º
14.112/2020, autorizo a consolidação substancial de ativos e
passivos dos Devedores, que deverão ser tratados como se
pertencessem a um único Devedor, com imediata extinção das
garantias fidejussórias e créditos detidos por um Recuperando em
face do outro.”

- vale ressaltar que a consolidação substancial significa adotar medidas para
além daquelas ditas processuais: nesta hipótese, existe a união de ativos e a
unificação da lista de credores de todas as sociedades integrantes do grupo,
de sorte que toda a responsabilidade perante os credores passa a ser solidária
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e, consequentemente, ocorre uma assunção de riscos pelos credores ante
todas as devedoras;
- isso significa dizer que não existe o patrimônio da devedora “A” e o
patrimônio da devedora “B”, mas sim há o patrimônio da devedora “AB”, uma
vez que ambas respondem pelas dívidas uma das outras, de forma que não
seria razoável distingui-las para fins de classificação de crédito quando uma
prestou garantia em benefício de outra;
- logo, havendo patrimônio hipotecado pela Recuperanda que não era credora
originária da obrigação, mas se tornou mediante determinação da
consolidação substancial, deve este crédito, em tese, ser classificado dentre
aqueles com garantia real, visto que afasta, especificamente, bens de seu
patrimônio;
- seja como for, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- portanto, deixa-se de analisar se referido bem hipotecado teria condão de
garantir toda operação em comento, já que estaria garantindo, igualmente,
outras operações pretéritas;
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12572-6:
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12572-6, firmada
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em 10/08/2018, por meio da qual a Recuperanda contratou linha de crédito no
montante de R$ 149.955,20, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 10/08/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 179.349,35 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:

“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis
em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada
por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 7% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- nada obstante, a referida operação está garantida por penhor cedular de
sexto grau de 295 vacas Cruzas, avaliadas em R$ 737.500,00;
- como se vê, o penhor cedular já está garantindo outras operações bancárias
anteriores, as quais ultrapassam o valor da garantia (R$ 737.500,00), senão
vejamos:
PENHOR CEDULAR
– 295 VACAS
CRUZAS
Primeiro Grau
Segundo Grau
Terceiro Grau
Quarto Grau
Quinto Grau
Sexto Grau

57

OPERAÇÃO

VALOR

40.09396-4
40.11946-7
40.12056-2
40.12178-X
40.12380-4
40.12572-6
TOTAL

R$ 255.953,6157
R$ 108.027,7758
R$ 186.215,0959
R$ 182.852,3560
R$ 178.782,2861
R$ 179.349,35
R$ 1.091.180,45

Valor atualizado até 09/03/2020.
Valor atualizado até 09/03/2020.
59 Valor atualizado até 09/03/2020.
60 Valor atualizado até 09/03/2020.
61 Valor atualizado até 09/03/2020.
58

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 172.253,61
R$ 24.727,77
R$ 186.215,09
R$ 182.852,35
R$ 171.451,18
R$ 737.500,00
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- assim, considerando que o crédito com garantia real está limitado ao valor da
garantia e que as operações anteriores ultrapassam o valor da garantia, deve a

integralidade da dívida (R$ 179.349,35) ser habilitada dentre os créditos
quirografários (art. 41, III, da LRF):
“Art. 41.
§ 2º Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe
prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do
bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste
artigo pelo restante do valor de seu crédito.
_______________
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte
ordem:
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
VI – créditos quirografários, a saber:
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação
dos bens vinculados ao seu pagamento;”

- a esse respeito, explicita o Magistrado Bandeirante Marcelo Barbosa
Sacramone:
“A especialidade atribuída ao seu crédito, todavia, faz-se apenas no
valor referido da garantia real. Caso o valor total do crédito supere
o valor dado em garantia, no montante coberto pela garantia o
crédito será considerado integrante da segunda classe, como
credor titular de crédito com garantia real. O montante que superar
o valor da garantia, por seu turno, será considerado quirografário e
permitirá ao credor votar, pelo referido montante, na classe três da
Assembleia Geral de Credores.
Como na recuperação judicial, ao contrário da falência (art. 83, §
1º), o bem conferido em garantia não será necessariamente
liquidado, de modo a se apurar efetivamente o seu valor, o
montante da garantia será aferido pelo valor constante da escritura
de hipoteca ou especificado no contrato.”62

- é também o que aponta a jurisprudência do colendo TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, DETERMINA QUE O
62

SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e
falência. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 2010, p. 177.
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PRIVILÉGIO DA GARANTIA REAL SE ESGOTA NO PRÓPRIO
BEM OFERECIDO EM GARANITA – DEVEDORA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SALDO DE CRÉDITO NÃO
COBERTO PELO BEM DA GARANTIA, CONSTITUI CRÉDITO
QUIROGRAFÁRIO, SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL PRECEDENTES - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257839-09.2016.8.26.0000;
Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento:
17/03/2017; Data de Registro: 17/03/2017)

- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 32.340 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:

- logo, muito embora devidamente registrado no Cartório competente,

vislumbra-se que referido penhor cedular não tem condão de referendar
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respectivo crédito dentre os titulares de créditos com garantia real, justamente
por terem os bens empenhados valor que não abrange todas as dívidas por
eles garantidos;
- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de décimo primeiro grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado
sob n° R-51 da Matrícula 43.333 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Sylvio
Eduardo Moreira Estrazulas, ou seja, pessoa alheia ao presente procedimento
recuperatório;
- como dizia Trajano de Miranda Valverde, "a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio"63. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,
pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
e os bens que o integram são o objeto da arrecadação"64;
- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio da
Recuperanda e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo
de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;

63

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências: Decreto-lei nº 7.661, de
21 de junho de 1945. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. II: Arts. 62 a 176, p. 279.
64 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 254.
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- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;
- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
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Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.
INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 002577955.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- improcederia, por isso, a inclusão almejada acaso considerada tão somente
referida garantia hipotecária, visto que não afasta nenhum bem de titularidade
da Recuperanda;
- seja como for, considerando que o penhor cedular já está garantindo outras
operações anteriores, que ultrapassam o valor de avaliação da garantia (R$
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737.500,00), deve-se habilitar a integralidade do crédito no valor de R$
179.349,35 dentre os créditos quirografários (art. 41, III, da LRF);
- divergência acolhida parcialmente neste ponto em específico.

➢ Cédula de Crédito Bancário nº 003.512.511:
- postula a Instituição Financeira a habilitação de crédito, pela importância de
R$ 94.230,37, decorrente da prestação de aval da recuperanda HELENA
LISBOA MAGALHÃES, no âmbito da Cédula de Crédito Bancário nº
003.512.511, a qual foi emitida por TICIANA FRANÇOIS MAGALHÃES;
- como se vê, referida pretensão da Casa Bancária está fundamentada em
aval prestado pela recuperanda HELENA LISBOA MAGALHÃES, sob
alegação de que cabe ao avalista responder pelo cumprimento da obrigação
da mesma maneira que o(s) devedor(es) principal(is);
- no caso em comento, compulsando toda documentação carreada pela Casa
Bancária, constata-se que, de fato, TICIANA FRANÇOIS MAGALHÃES emitiu
Cédula de Crédito Bancário em favor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual
confessou dívida no montante de R$ 90.714,63 (noventa mil e setecentos e
quatorze reais e sessenta e três centavos);
- na ocasião, HELENA LISBOA MAGALHÃES figurou como avalista da
operação de crédito, respondendo, portanto, pela dívida emitida por terceiro:
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- abalizada doutrina trata do tema da recuperação judicial do avalista e do
avalizado da seguinte forma: “Se avalista e avalizado encontram-se em
recuperação judicial (e sendo exigível a obrigação do avalista), a habilitação
da totalidade do crédito deve ocorrer em ambos os processos
recuperatórios”65;
- pois bem, toda vexata quaestio reside em definir se crédito decorrente de
aval se submeteria ao procedimento recuperacional;
- isso porque a submissão de créditos de aval ao processo de recuperação
judicial depende da verificação da característica da garantia prestada: se
realizada a título gratuito, é possível a aplicação do artigo 5º da LRF para
afastar o crédito do processo; se prestada a título oneroso, o crédito está
sujeito à inclusão na recuperação, conforme artigo 49 da LRF;
65
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- nesse sentido, pronunciou-se o colendo STJ em recente precedente abaixo
ementado:
“RECURSOS
ESPECIAIS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AVAL PRESTADO PELA
SOCIEDADE RECUPERANDA EM MOMENTO ANTERIOR AO
PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AVAL. OBRIGAÇÃO
AUTÔNOMA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO PEDIDO,
AINDA QUE NÃO VENCIDOS. OBRIGAÇÕES A TÍTULO
GRATUITO.
EXCEÇÃO.
VERIFICAÇÃO
DA
ONEROSIDADE/GRATUIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Impugnação
de crédito apresentada em 29/1/2016. Recursos especiais
interpostos em 23/5/2018. Autos conclusos à Relatora em
27/11/2018. 2. O propósito recursal é definir se os créditos
derivados de garantia cambiária (aval) prestada por sociedade
empresária que veio a ingressar com pedido de recuperação
judicial sujeita-se ou não aos efeitos do processo de soerguimento.
3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, inviável o acolhimento da alegação de violação
ao art. 1.022 do CPC/15. 4. O art. 49, caput, da Lei 11.101/05
estipula que todos os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial ficam sujeitos a seus efeitos (ainda que não
vencidos), excetuados aqueles listados nos §§ 3º e 4º do mesmo
dispositivo, dentre os quais não se incluiu o aval prestado pela
recuperanda. 5. Assim, dada a autonomia dessa espécie de
garantia e a permissão legal para inclusão no plano dos créditos
ainda não vencidos, não haveria motivos para a exclusão pleiteada
pelo recorrente. 6. Há que se ponderar, todavia, acerca da
disposição constante no art. 5º, I, da Lei 11.101/05, que afasta
expressamente da recuperação judicial a exigibilidade das
obrigações a título gratuito. 7. Tratando-se, como no particular, de
aval prestado por sociedade empresária, não se pode presumir que
a garantia cambiária tenha sido concedida como ato de mera
liberalidade, devendo-se apurar as circunstâncias que ensejaram
sua concessão. 8. De fato, é bastante comum que as relações
negociais travadas no âmbito empresarial envolvam a prestação de
garantias em contrapartida a algum outro ato praticado (ou a ser
praticado) pelo avalizado ou por terceiros interessados. 9.
Conforme anota respeitável doutrina, ainda que não exista
contraprestação direta pelo aval, há situações em que a garantia foi
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que
intangível, como ocorre na hipótese de aval prestado em benefício
de sociedades do mesmo grupo econômico ou para viabilizar
operações junto a parceiros comerciais, hipóteses nas quais não se
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pode considerar tal obrigação como a título gratuito. 10. Desse
modo - considerando a impossibilidade de se examinar fatos e
provas em sede de recurso especial e tendo em vista que partes
não tiveram a oportunidade de se manifestar acerca do fundamento
sobre o qual se assenta o presente entendimento -, devem os autos
retornar ao juízo a quo para que, após oportunizar às partes que
comprovem o que for de seu interesse, verifique se o aval pode ou
não ser classificado como ato de mera liberalidade e prossiga no
julgamento da impugnação apresentada pelo recorrente.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1829790/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

- conforme preceitua Luis Felipe Spinelli, “ainda que não exista
contraprestação direta pelo aval, existem situações em que a garantia foi
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que intangível, como
ocorre na hipótese de aval prestado em benefício de sociedades do mesmo
grupo econômico ou para viabilizar operações junto a parceiros comerciais,
hipóteses nas quais não se pode considerar tal obrigação como a título
gratuito”66;
- não obstante, no caso em discussão, não há elementos fáticos indicando
que a relação existe entre a avalizada TICIANA FRANÇOIS MAGALHÃES e
a avalista HELENA LISBOA MAGALHÃES aponta para uma comunhão de
interesses comerciais, decorrente de determinada sinergia negocial;
- vale dizer que se presume onerosa aquela garantia prestada por integrante
de um grupo empresarial em favor de outra, “afirmando que há uma comunhão
de interesses que afastaria a gratuidade da operação”67;
- ora, não havendo pormenorização da existência de relação negocial entre a
devedora TICIANA FRANÇOIS MAGALHÃES e a garante HELENA LISBOA
MAGALHÃES, não se pode presumir que no caso em discussão existe aval
oneroso, até mesmo porque a etapa administrativa de verificação de créditos
não se presta a exame exauriente de questões que demandam ampla dilação
probatória;
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- por essa razão, essa Administração Judicial entende inviável habilitar crédito
decorrente de aval prestado por HELENA LISBOA MAGALHÃES em dívida
assumida por TICIANA FRANÇOIS MAGALHÃES na Cédula de Crédito
Bancário nº 003.512.511;
- habilitação de crédito decorrente da prestação de aval não acolhida.
➢ Cédula Rural Pignoratícia nº 40.09151-1:
- postula a Instituição Financeira a habilitação de crédito, pela importância de
R$ 54.725,25, decorrente da prestação de aval da recuperanda HELENA
LISBOA MAGALHÃES, no âmbito da Cédula Rural Pignoratícia nº 40.091511, a qual foi emitida por LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA;
- como se vê, referida pretensão da Casa Bancária está fundamentada em
aval prestado pela recuperanda HELENA LISBOA MAGALHÃES, sob
alegação de que cabe ao avalista responder pelo cumprimento da obrigação
da mesma maneira que o(s) devedor(es) principal(is);
- no caso em comento, compulsando toda documentação carreada pela Casa
Bancária, constata-se que, de fato, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA emitiu
Cédula Rural Pignoratícia em favor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual
confessou dívida no montante de R$ 97.564,35 (noventa e sete mil e
quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos);
- na ocasião, HELENA LISBOA MAGALHÃES figurou como avalista da
operação de crédito, respondendo, portanto, pela dívida emitida por terceiro:
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- abalizada doutrina trata do tema da recuperação judicial do avalista e do
avalizado da seguinte forma: “Se avalista e avalizado encontram-se em
recuperação judicial (e sendo exigível a obrigação do avalista), a habilitação
da totalidade do crédito deve ocorrer em ambos os processos
recuperatórios”68;
- pois bem, toda vexata quaestio reside em definir se crédito decorrente de
aval se submeteria ao procedimento recuperacional;
- isso porque a submissão de créditos de aval ao processo de recuperação
judicial depende da verificação da característica da garantia prestada: se
realizada a título gratuito, é possível a aplicação do artigo 5º da LRF para
afastar o crédito do processo; se prestada a título oneroso, o crédito está
sujeito à inclusão na recuperação, conforme artigo 49 da LRF;
- nesse sentido, pronunciou-se o colendo STJ em recente precedente abaixo
ementado:
“RECURSOS
ESPECIAIS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AVAL PRESTADO PELA
SOCIEDADE RECUPERANDA EM MOMENTO ANTERIOR AO
68
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PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AVAL. OBRIGAÇÃO
AUTÔNOMA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO PEDIDO,
AINDA QUE NÃO VENCIDOS. OBRIGAÇÕES A TÍTULO
GRATUITO.
EXCEÇÃO.
VERIFICAÇÃO
DA
ONEROSIDADE/GRATUIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Impugnação
de crédito apresentada em 29/1/2016. Recursos especiais
interpostos em 23/5/2018. Autos conclusos à Relatora em
27/11/2018. 2. O propósito recursal é definir se os créditos
derivados de garantia cambiária (aval) prestada por sociedade
empresária que veio a ingressar com pedido de recuperação
judicial sujeita-se ou não aos efeitos do processo de soerguimento.
3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, inviável o acolhimento da alegação de violação
ao art. 1.022 do CPC/15. 4. O art. 49, caput, da Lei 11.101/05
estipula que todos os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial ficam sujeitos a seus efeitos (ainda que não
vencidos), excetuados aqueles listados nos §§ 3º e 4º do mesmo
dispositivo, dentre os quais não se incluiu o aval prestado pela
recuperanda. 5. Assim, dada a autonomia dessa espécie de
garantia e a permissão legal para inclusão no plano dos créditos
ainda não vencidos, não haveria motivos para a exclusão pleiteada
pelo recorrente. 6. Há que se ponderar, todavia, acerca da
disposição constante no art. 5º, I, da Lei 11.101/05, que afasta
expressamente da recuperação judicial a exigibilidade das
obrigações a título gratuito. 7. Tratando-se, como no particular, de
aval prestado por sociedade empresária, não se pode presumir que
a garantia cambiária tenha sido concedida como ato de mera
liberalidade, devendo-se apurar as circunstâncias que ensejaram
sua concessão. 8. De fato, é bastante comum que as relações
negociais travadas no âmbito empresarial envolvam a prestação de
garantias em contrapartida a algum outro ato praticado (ou a ser
praticado) pelo avalizado ou por terceiros interessados. 9.
Conforme anota respeitável doutrina, ainda que não exista
contraprestação direta pelo aval, há situações em que a garantia foi
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que
intangível, como ocorre na hipótese de aval prestado em benefício
de sociedades do mesmo grupo econômico ou para viabilizar
operações junto a parceiros comerciais, hipóteses nas quais não se
pode considerar tal obrigação como a título gratuito. 10. Desse
modo - considerando a impossibilidade de se examinar fatos e
provas em sede de recurso especial e tendo em vista que partes
não tiveram a oportunidade de se manifestar acerca do fundamento
sobre o qual se assenta o presente entendimento -, devem os autos
retornar ao juízo a quo para que, após oportunizar às partes que
comprovem o que for de seu interesse, verifique se o aval pode ou
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não ser classificado como ato de mera liberalidade e prossiga no
julgamento da impugnação apresentada pelo recorrente.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1829790/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

- conforme preceitua Luis Felipe Spinelli, “ainda que não exista
contraprestação direta pelo aval, existem situações em que a garantia foi
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que intangível, como
ocorre na hipótese de aval prestado em benefício de sociedades do mesmo
grupo econômico ou para viabilizar operações junto a parceiros comerciais,
hipóteses nas quais não se pode considerar tal obrigação como a título
gratuito”69;
- não obstante, no caso em discussão, não há elementos fáticos indicando
que a relação existe entre o avalizado LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA e
a avalista HELENA LISBOA MAGALHÃES aponta para uma comunhão de
interesses comerciais, decorrente de determinada sinergia negocial;
- vale dizer que se presume onerosa aquela garantia prestada por integrante
de um grupo empresarial em favor de outra, “afirmando que há uma comunhão
de interesses que afastaria a gratuidade da operação”70;
- ora, não havendo pormenorização da existência de relação negocial entre o
devedor LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA e a garante HELENA LISBOA
MAGALHÃES, não se pode presumir que no caso em discussão existe aval
oneroso, até mesmo porque a etapa administrativa de verificação de créditos
não se presta a exame exauriente de questões que demandam ampla dilação
probatória;
- por essa razão, essa Administração Judicial entende inviável habilitar crédito
decorrente de aval prestado por HELENA LISBOA MAGALHÃES em dívida
assumida por LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA na Cédula Rural
Pignoratícia nº 40.09151-1;
- habilitação de crédito decorrente da prestação de aval não acolhida.
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PEDIDO DE HABILITAÇÃO POR COOBRIGAÇÃO CRUZADA
- postula a Casa Bancária que as operações de créditos que tenham garantia
cruzada (aval e/ou fiança) sejam, ao mesmo tempo, habilitadas em nome do
recuperando emitente, bem como do(s) recuperando(s) garantidores:
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- preliminarmente, urge obtemperar que o aval constitui um ato cambial, em
que uma pessoa, chamada de avalista, garante o pagamento de um título de
crédito, a favor do avalizado, que pode ser o devedor principal ou um
coobrigado;
- em sentido semelhante, encontra-se a fiança, na qual o credor passa a ter
dois patrimônios em seu favor, o do devedor e o do fiador, podendo ou não
haver solidariedade, ou seja, o fiador também é responsável pelo
adimplemento da obrigação, embora não se confunda com a figura do
devedor;
- no contexto da recuperação judicial, não existe óbice para inclusão do crédito
que foi garantido pessoalmente (aval ou fiança) pelo devedor em recuperação
judicial, desde que, logicamente, observado cumprimento integral dos
requisitos da Lei de Regência;
- eventual submissão de créditos decorrentes de aval ou de fiança ao
processo de recuperação judicial depende da verificação da característica da

garantia prestada: se realizada a título gratuito, é possível a aplicação do
artigo 5º da LRF para afastar referido crédito do processo; se prestada a título
oneroso, referido crédito está sujeito à inclusão no procedimento
recuperatório;
- conforme preceitua Marlon Tomazette, “qualquer fiança em que
demonstrada alguma contraprestação, ainda que intangível, será considerada
onerosa e, consequentemente, será exigível na recuperação judicial” 71;
- nesse sentido, existe precedente do colendo TJSP, cuja ementa se
transcreve abaixo:
“Recuperação judicial - Convênio celebrado entre a empresa,
antes concordatária e agora recuperanda, e o Banco do Brasil,
com o objetivo de assistir com recursos internos aos clientes da
conveniada, na aquisição de Tanques de Resfriamento de Leite a
serem financiados/produzidos pela Conveniada e comercializados
por ela e/ou através de suas Revendas Autorizadas - Pacto
acessório (Carta de Fiança Global) pelo qual a ora recuperanda,
"na qualidade de principal pagadora, solidariamente responsável,
se obriga como fiadora, em caráter irrevogável e irretratável, pelo
exato, fiel e cabal cumprimento de todas as obrigações principais
e acessórias decorrentes dos financiamentos concedidos pelo
Banco do Brasil S/A aos produtores indicados pela PACKO
PLURINOX do Brasil Ltda., até o valor de R$ 3.700.000,00 (três
milhões e setecentos mil reais)" - Garantia pessoal que não
pode ser considerada obrigação a título gratuito (art. 5o, I, da
Lei n.º 11.101/05) - Não é ato gratuito aquele em relação ao qual
é possível identificar contraprestação, ainda que intangível; não é
ato gratuito aquele que não está isolado da atividade empresarial;
se a relação existente entre o devedor e o garante aponta para
uma comunhão de interesses comerciais, decorrente de
determinada sinergia, a garantia produzirá seus regulares efeitos;
em suma, a garantia pessoal pode ser ato gratuito, quando
nenhum interesse tinha o garante no ato praticado, o que se
presume se o ato não tem o caráter comercial ou dele
nenhuma vantagem era possível resultar para o devedor, o
que não é o caso - Efeito suspensivo revogado - Agravo de
instrumento não provido.”(TJ-SP - AI: 5552244000 SP, Relator:
Romeu Ricupero, Data de Julgamento: 30/07/2008, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Data de Publicação:
11/08/2008)
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- especificamente em relação ao aval, preceitua Luis Felipe Spinelli que:
“ainda que não exista contraprestação direta pelo aval, existem situações em
que a garantia foi prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo
que intangível, como ocorre na hipótese de aval prestado em benefício de
sociedades do mesmo grupo econômico ou para viabilizar operações junto a
parceiros comerciais, hipóteses nas quais não se pode considerar tal
obrigação como a título gratuito”72;
- ocorre que, tratando de garantia cruzada, tal análise deve ser relevada a um
momento anterior, qual seja, se os recuperandos estão sob consolidação
processual ou consolidação substancial;
- pode-se definir consolidação processual como medida meramente formal de
unificação de distintos procedimentos da recuperação judicial de cada
sociedade devedora que compõe um mesmo grupo societário, de sorte que
as obrigações e direitos das empresas devedoras e dos credores não são
afetados;
- isso significa dizer que cada sociedade devedora manterá a sua autonomia
patrimonial, incluindo distinção entre os ativos e passivos, razão pela qual
cada credor deverá exercer os seus respectivos direitos em face da devedora
com que mantem vínculo jurídico;
- consequentemente, não haveria impeditivo para que os créditos decorrentes
de coobrigação cruzada viessem a ser habilitados individualmente na relação
de credores de cada um dos recuperandos, tendo em vista que se presume
onerosa aquela garantia prestada por integrante de um grupo empresarial em
favor de outra, “afirmando que há uma comunhão de interesses que afastaria
a gratuidade da operação”73;
- nada obstante, no procedimento recuperatório em discussão, houve
deferimento do pedido de consolidação substancial entre os Devedores,
conforme se depreende do extrato decisório abaixo:
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“Diante disso, preenchidos os requisitos autorizadores, com arrimo
no art. 69-J, II e IV, da Lei n.º 11.101/2005, incluído pela Lei n.º
14.112/2020, autorizo a consolidação substancial de ativos e
passivos dos Devedores, que deverão ser tratados como se
pertencessem a um único Devedor, com imediata extinção das
garantias fidejussórias e créditos detidos por um Recuperando em
face do outro.”

- nesse contexto, mais do que unificar formalmente distintos procedimentos
da recuperação judicial de cada sociedade devedora que compõe um mesmo
grupo societário, na consolidação substancial, tem-se unificação de ativos e
passivos, de maneira que, transitoriamente, são afastadas a autonomia e a
independência patrimonial das sociedades devedoras;
- ou seja, todas as sociedades devedoras tornam-se responsáveis pelo
adimplemento dos créditos arrolados no processo de recuperação judicial,
implicando na apresentação de um plano unitário (art. 69-L, caput), de modo
que, ao final, todas as sociedades devedoras terão um mesmo fim: a
aprovação do plano ou a convolação em falência (art. 69-L, § 2º);
- dessa forma, não haverá uma lista de credores individualizada para cada
devedor em recuperação judicial, mas tão somente uma lista de credores
unificada, já que todos respondem pelas dívidas independentemente de quem
contratou ou por elas se obrigou ao pagamento;
- por todo exposto, inviável proceder com análise das garantias cruzadas
indicadas pela Instituição Financeira, eis que, na hipótese de consolidação
substancial entre os devedores, perde-se objeto qualquer pretensão de
habilitação em face de cada um dos responsáveis pelo adimplemento
(devedor principal e coobrigado).
➢ Síntese do Resultado:

OPERAÇÃO DE CRÉDITO
867912393
893111808
38.038
57335512
40.03963-3
40.03992-7
40.04224-3

HELENA LISBOA MAGALHÃES
PRETENSÃO
VALOR
CLASSE
Acolhida
R$ 199.877,58
Quirografária
Acolhida
R$ 32.950,40
Quirografária
Acolhida
R$ 56.901,68
Quirografária
Acolhida
R$ 1.704,11
Quirografária
Acolhida
R$ 42.393,33
Garantia Real
Acolhida
R$ 21.241,77
Garantia Real
Acolhida
R$ 19.214,27
Garantia Real
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40.04355-X
40.08789-1
40.09396-4
40.11084-2
40.11258-6
40.11473-2
40.11735-9
40.11946-7
40.12056-2
40.12109-7
40.12178-X
40.12281-6
40.12380-4
40.12503-3
40.12572-6
003.512.511
40.09151-1

(AVAL)
(AVAL)

Acolhida
Acolhida
Acolhida
Parcialmente
Acolhida
Parcialmente
Acolhida
Acolhida
Acolhida
Acolhida
Acolhida
Acolhida
Acolhida
Acolhida
Parcialmente
Acolhida
Acolhida
Parcialmente
Acolhida
Desacolhida
Desacolhida

Total

R$ 6.629,98
R$ 79.695,10
R$ 255.953,61
R$ 69.000,00
R$ 4.611,57
R$ 79.000,00
R$ 9.745,66
R$ 91.360,89
R$ 67.025,98
R$ 108.027,77
R$ 186.215,09
R$ 188.602,39
R$ 182.852,35
R$ 180.634,62
R$ 171.451,18
R$ 7.331,10
R$ 175.948,18

Garantia Real
Garantia Real
Garantia Real
Garantia Real
Quirografária
Garantia Real
Quirografária
Garantia Real
Garantia Real
Garantia Real
Garantia Real
Garantia Real
Garantia Real
Garantia Real
Garantia Real
Quirografária
Garantia Real

R$ 179.349,35

Quirografária

----R$ 1.925.246,51
R$ 492.471,45

----Garantia Real
Quirografária

Providências:
- incluir crédito, pela importância de R$ 1.925.246,51, em favor de BANCO
DO BRASIL S/A, dentre os titulares de créditos com garantia real (art. 41, II,
da LRF);
- incluir crédito, pela importância de R$ 492.471,45, em favor de BANCO DO
BRASIL S/A, dentre os titulares de créditos quirografários, com privilégio
especial, com privilégio geral ou subordinados (art. 41, III, da LRF).
01.03 Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A – (EM FACE DE JOÃO
PAULO PEIXOTO MAGALHÃES)
Natureza: divergência de valor.
Valor contido no edital do art. 52, § 1º:
▪ R$ 6.115.776,80 – crédito quirografário (art. 41, III, da LRF) – em face
do Grupo Magalhães;
▪ R$ 8.694.536,11 – crédito com garantia real (art. 41, II, da LRF) – em
face do Grupo Magalhães;
Pretensão: inaplicável ao presente caso.
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Valor declarado pelo credor:
▪ R$ 362.199,58 – crédito quirografário (art. 41, III, da LRF);
▪ R$ 1.898.603,18 – crédito com garantia real (art. 41, II, da LRF);
▪ R$ 147.599,76 – crédito quirografário (art. 41, III, da LRF) decorrente
da prestação de garantia fidejussória;
Documentos apresentados: petição de divergência administrativa de crédito;
cédulas de crédito bancários; memórias de cálculo.
Contraditório:
“No que diz respeito aos créditos indicados pela instituição financeira como
garantia real, necessário observar que:
- Aqueles créditos que possuem somente garantia hipotecária em nome de
terceiros devem ser classificados como quirografário:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE
GARANTIA REAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
GARANTIA.
BENS
PERTENCENTES
A
TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE. ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA
RECUPERANDA. APLICAÇÃO DO ART. 83 DA LEI 11.101/2005.
CRÉDITO COM GARANTIA REAL ATÉ O LIMITE DO VALOR DO
BEM
GRAVADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA VERBA
ARBITRADA EM SENTENÇA. Trata-se de agravo de instrumento
interposto em face da sentença que acolheu em parte a
impugnação de crédito oferecida pela instituição financeira e
manteve o crédito correspondente ao contrato n. 404.401.201, na
classe dos quirografários, (classe III). A discussão trazida a este
grau recursal diz respeito ao pedido de reclassificação do crédito
referente à Cédula de Crédito Bancário nº 404.401.201 para a
classe dos créditos com garantia real e não como crédito
quirografário, como constou no QGC e mantido pela decisão que
julgou a impugnação. Como se pode verificar, foram dados em
garantia ao contrato de n. 404.401.201 - Cédula de Crédito
Bancário -, diversos bens imóveis, de propriedade de terceiros,
sendo apenas um de propriedade da recuperanda (matrícula n.
16.321). Nesse contexto, compartilho do entendimento de que
o bem de terceiro não integra o patrimônio do devedor e, que,
nessa hipótese, não se pode admitir a classificação concursal
do crédito como garantia real, sendo, perante o devedor,
crédito comum, quirografário, como restou julgado na decisão
ora recorrida. Outrossim, não se pode perder de vista que um dos
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imóveis é de propriedade da recuperanda e que tal fato deve ser
levado em consideração para fins de classificação do crédito,
respeitando, é claro, o limite do valor gravado, conforme dispõe o
art. 83 da Lei 11.101/2005.O art. 1.419 do CCB estabelece que os
credores titulares de créditos com garantia real são aqueles cujos
créditos são garantidos por penhor, anticrese ou hipoteca. Logo, os
credores detentores desse tipo de crédito estarão relacionados na
classe privilegiada até o limite do valor do bem gravado, e, o
montante que exceder, deverá ser relacionado como quirografário.
A tese recursal merece parcial acolhimento com a determinação de
reclassificação do crédito, referente ao contrato n. 404.401.201 Cédula de Crédito Bancário -, para a classe II - (garantia real), até
o limite da garantia ofertada pelo imóvel da matrícula de n. 16.321.
O saldo devedor que exceder o valor do bem, deverá ser mantido
na classe dos créditos quirografários, conforme preceitua inclusive
o art. 41, §2º da Lei recuperacional, ao dispor sobre o processo de
votação dos credores de acordo com suas classes e quando estes
possuem mais de uma classe para um mesmo crédito, o que é o
caso dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50701129820208217000,
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton
Carpes da Silva, Julgado em: 27-05-2021)
Impugnação de crédito em recuperação judicial apresentada por
recuperanda. Decisão de improcedência. Agravo de instrumento.
Sendo garantido por alienação fiduciária de bem imóvel de
terceiro, o crédito não ostenta privilégio perante a
recuperanda. A respeito, o Enunciado VI do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial: "Inaplicável o disposto no
art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, ao crédito com garantia
prestada por terceiro, que se submete ao regime
recuperacional, sem prejuízo do exercício, pelo credor, de seu
direito contra o terceiro garantidor." Crédito, portanto,
concursal, a ser habilitado na classe dos quirografários.
Súmula 581/STJ. Precedentes das Câmaras de Direito Empresarial
deste Tribunal. Reforma da decisão recorrida. Agravo de
instrumento a que se dá provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento
2014651-71.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão
Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Campinas - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2021; Data
de Registro: 05/05/2021)
Recuperação judicial. Decisão que deferiu pedido das
recuperandas para suspensão de cobrança administrativa
decorrente de alienação fiduciária. Agravo de instrumento de
credor, aduzindo que a garantia foi constituída sobre imóvel de
terceiro. Natureza quirografária dos créditos que não foi
contestada pela agravante e, ademais, decorre do próprio fato
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de a garantia ter sido prestada por terceiro. Pretensão satisfativa
que se encontra suspensa em razão do "stay period". Imóveis
utilizados pelas recuperandas em sua principal atividade
econômica. Essencialidade dos bens que igualmente impede a
pretensão satisfativa. Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento a que se nega provimento. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2181667-26.2016.8.26.0000; Relator (a): Cesar
Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2017; Data de Registro: 22/02/2017)

- Aqueles créditos que possuem garantia hipotecária em nome de terceiros e
garantia pignoratícia, devem ser classificados como garantia real até o limite
da garantia pignoratícia, sendo o saldo classificado como quirografário.
- Aqueles créditos que possuem somente garantia pignoratícia, devem ser
classificados como garantia real até o limite da garantia, sendo o saldo
classificado como quirografário.
No que diz respeito aos créditos que sejam oriundos de cédulas rurais,
discorda-se de qualquer cálculo apresentado pela instituição financeira que:
- Incida comissão de permanência, vez que, mesmo que pactuada, é ilegal:
*Ação revisional – Cédula rural hipotecária.
Capitalização dos
juros – Possibilidade de capitalização dos juros com base no art. 5º
do Decreto-Lei 167/67, desde que expressamente pactuada –
Inteligência da Súmula 93 do STJ – Sentença reformada – Recurso
provido. Comissão de permanência – Cobrança – Ilegalidade
– Vedada a cobrança de tal comissão em cédula de crédito
rural – Instituição financeira autorizada a cobrar, após a
inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios
pactuada, elevada de 1% ao ano, juros de mora e multa
contratual – Decreto-lei 167/1967 – Sentença mantida – Recurso
negado.
Honorários advocatícios de sucumbência –
Sucumbência recíproca – Redução – Descabimento – Verba
honorária fixada em consonância com os critérios do art. 85, §2º do
CPC/2015 – Recurso negado Recurso provido em parte.* (TJSP;
Apelação Cível 1000993-76.2017.8.26.0213; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Guará - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de
Registro: 21/10/2020)
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- Incida juros moratórios superiores a 1% a.a., vez que deve ser observado o
art. 5º do DL 167/67, que assim prevê:
Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
e poderão sofrer correção monetária às taxas e aos índices que o
Conselho Monetário Nacional fixar, calculados sôbre os saldos
devedores da conta vinculada à operação, e serão exigíveis em 30
de junho, 31 de dezembro, no vencimento, na liquidação da cédula
ou, também, em outras datas convencionadas no título, ou
admitidas pelo referido Conselho.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.

- Incida juros remuneratórios superiores a 12% a.a.:
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – Revisão e repetição de
valores pagos em excesso – Sentença de improcedência –
Insurgência do autor – Dívida vencida e objeto de repactuação,
mediante assinatura de "Aditivo de Retificação e Ratificação" e
aplicação de taxa de juros superior àquela contratada inicialmente
– Possibilidade – Necessidade de observação para a
repactuação, todavia, do limite de 12% ao ano para a taxa de
juros – Por ausência de deliberação do CMN, a taxa de juros
remuneratórios está limitada em 12% ao ano para as cédulas
de crédito rural, comercial e industrial – Apuração dos valores
pagos em excesso em liquidação – Danos morais não verificados –
A mera cobrança de taxa de juros acima da limitação firmada pela
jurisprudência não enseja reparação de danos morais –
Procedência, em parte, do pedido – Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1004342-54.2019.8.26.0072; Relator (a):
Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Bebedouro - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de
Registro: 11/05/2021)
*Embargos à execução – Cédula rural pignoratícia – Sentença de
improcedência – Alegação de excesso de execução – Encargos de
inadimplência – Em que pese a previsão em abstrato para a
cobrança da comissão de permanência, não há indício de sua
efetiva cobrança, na hipótese – Ilegalidade dos encargos
moratórios – Inocorrência - Nas operações de crédito rural, a
instituição financeira está autorizada a cobrar, após a
inadimplência, os juros remuneratórios pactuados, limitada a
12% ao ano, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora e
multa de 2% sobre o débito – Inteligência do art. 5º, parágrafo
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único, do Decreto-Lei nº 167/67 – Precedentes do STJ –
Abusividade dos encargos moratórios não evidenciada –
Comprovada contratação do seguro de vida, inexistindo razões
para invalidá-la – Sentença mantida – Recurso negado.* (TJSP;
Apelação Cível 1000383-62.2020.8.26.0453; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Pirajuí - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de
Registro: 17/03/2021)

No que diz respeito aos créditos constantes na petição de divergência
indicado como “OPERAÇÕES HABILITADAS POR COOBRIGAÇÃO”,
discorda-se da inclusão dos valores, já que o devedor principal está realizando
o pagamento da dívida regularmente.
Resultado:
- postula o Banco Credor a inclusão de seu crédito quirografário no valor de
R$ 362.199,58, concernente à importância atualizada do débito oriundo das
Operações identificadas sob os n.º 869768114, 4011629 e 5058225;
- ademais, sustenta a Casa Bancária que seu crédito com garantia real perfaz
a monta de R$ 1.898.603,18, concernente à importância atualizada do débito
oriundo das Operações identificadas sob os n.º 2110778, 4011145, 4011309,
4011376, 4011492, 4012057, 4012159, 4012290 e 4012589;
- por fim, advoga a habilitação por coobrigação dos créditos oriundos das
operações identificadas sob os nº 4009068 e 4009285 em que o devedor
figurou como avalista de José Sidinei Araujo Correa e Rodrigo Pinheiro
Rochel;
- por sua vez, em sede de contraditório, alega o Recuperando, em apertada
síntese, que os créditos devem ser classificado “como garantia real até o limite
da garantia pignoratícia”, bem como os juros moratórios devem ser
restringidos ao patamar de 1% (um por cento) ao ano, nos termos do art. 5º
do Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967;
- além do mais, sustenta o Recuperando que os juros remuneratórios devem
ser limitados à razão de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos das
ementas acostadas por ele;
- destarte, abaixo vão analisadas de forma individualizada as operações
celebradas entre as partes, conforme documentação carreada pela Instituição
Financeira:
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➢ BB CRÉDITO RENOVAÇÃO (Operação nº 869768114)
- o Credor sustenta que o crédito quirografário decorrente da Operação de
Crédito nº 869768114 perfaz a importância de R$ 42.230,43;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência de Termo de Adesão a Pacote de Serviços de Conta de Depósitos
e Declaração de Conhecimento Prévio do CET, firmado em 23/04/2015, e BB
Crédito Renovação, contratado em 08/06/2016, por meio dos quais o
Recuperando aderiu aos diversos serviços ofertados pela Casa Bancária
(Conta-Corrente 14.674-9 – Agência 0035-3);
- destarte, sendo firmados em 23/04/2015 e 08/06/2016, indiscutível que
respectivo fato gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da
Recuperação Judicial, pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua
sujeição ao concurso recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- o extrato bancário contém as bases gerais originais e a situação atual das
operações financeiras, detendo presunção de veracidade;
- assim, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 42.230,43 corresponde à monta do crédito
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atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de Recuperação
Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- além disso, não foi suscitada nenhuma causa extintiva, modificativa ou
impeditiva pelo Recuperando;
- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui tratamento
diferenciado estabelecido pela Lei, ausente qualquer garantia ou privilégio,
enquadra-se dentre os quirografários;
- por essa razão, impõe-se habilitar o crédito, na importância de R$ 42.230,43,
decorrente da Operação de Crédito nº 869768114, dentre os quirografários;
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.10778-7
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.10778-7, firmada
em 17/05/2016, por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no
montante de R$ 63.000,00, a qual fora destinada à aquisição de bovinos;
- destarte, sendo emitida em 17/05/2016, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
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“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 28.295,59 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância do Devedor quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender do Recuperando, os diversos julgados acostados por ele
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;
- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;

- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, a referida operação está garantida por penhor cedular
de primeiro grau de 82 bezerros Cruzas, avaliados em R$ 81.780,00, que
garante a totalidade da dívida;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”
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- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 29.345 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:

- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de nono grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado sob n° R13 da Matrícula 43.333 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Sylvio
Eduardo Moreira Estrazulas, ou seja, pessoa alheia ao presente procedimento
recuperatório;
- como dizia Trajano de Miranda Valverde, "a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio"74. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,
pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
e os bens que o integram são o objeto da arrecadação"75;

74

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências: Decreto-lei nº 7.661, de
21 de junho de 1945. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. II: Arts. 62 a 176, p. 279.
75 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 254.
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- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio do
Recuperando e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo
de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;
- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;
- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
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disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.

- 237 -

INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 002577955.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- improcederia, por isso, a inclusão almejada acaso considerada tão somente
referida garantia hipotecária, visto que não afasta nenhum bem de titularidade
do Recuperando;
- seja como for, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.11145-8:
- a cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial, conforme art. 10,
do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.11145-8, firmada em
31/10/2016, por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no
montante de R$ 70.000,00, a qual fora destinada à aquisição de bovinos;
- destarte, sendo emitida em 31/10/2016, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
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pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:

- 239 -

- 240 -

- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 78.631,44 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância do Devedor quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender do Recuperando, os diversos julgados acostados por ele
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;
- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;

- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o Devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
do reclamado;
- quanto à classificação, verifica-se que a Cédula está garantida por penhor
cedular de primeiro grau de 35 vacas Cruzas, avaliadas em R$ 87.500,00, que
garante a totalidade da dívida;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”
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- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia foi registrada no Registro
de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º 30.143
do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:

- assim, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a totalidade do
crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real (art. 41, II, da
LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.11309-4:
- a cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial, conforme art. 10,
do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.11309-4, firmada em
23/12/2016, por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no
montante de R$ 150.000,00, a qual fora destinada à aquisição de bovinos;
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- destarte, sendo emitida em 23/12/2016, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 165.396,77 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância do Devedor quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender do Recuperando, os diversos julgados acostados por ele
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;
- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
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expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o Devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
do reclamado;
- quanto à classificação, verifica-se que a Cédula está garantida por penhor
cedular de primeiro grau de 75 vacas Cruzas, avaliadas em R$ 187.500,00,
que garante a totalidade da dívida;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia foi registrada no Registro
de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º 30.400
do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
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- assim, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a totalidade do
crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real (art. 41, II, da
LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula de Crédito Bancário nº 40.11376-0:
- a cédula de crédito bancário é título executivo judicial, conforme art. 28,
caput, da Lei nº 10.931/2004, in verbis:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

- os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Devedor oposto
razões suficientes para o afastamento da operação;
- a documentação carreada é suficiente para subsunção ao tipo legal,
consoante julgado do colendo STJ em sede de recurso representativo da
controvérsia:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA
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DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS
AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO
ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura
de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo
ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de
claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez
e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n.
10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)

- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula de Crédito Bancário nº 40.11376-0, firmada em
03/02/2017, por meio da qual o devedor contratou linha de crédito pela
importância de R$ 148.000,00, a qual fora destinada à aquisição de bovinos;
- destarte, sendo emitida em 03/02/2017, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”
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- encargos financeiros e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 166.018,96 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância do Devedor quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender do Recuperando, os diversos julgados acostados por ele
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;

- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o Devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, a operação está garantida por (i) penhor cedular de
primeiro grau de 32 vacas Angus, avaliadas em R$ 80.000,00, (ii) penhor
cedular de primeiro grau de 8 touros Angus, avaliados em R$ 68.000,00, e (iii)
penhor cedular de primeiro grau de 173 bezerras Cruzas, avaliadas em R$
222.261,85, os quais garantem a totalidade da dívida (R$ 166.018,96);
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- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula de Crédito Bancário fora registrada no
Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º
30.512 do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
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- portanto, havendo penhores cedulares que têm condão de garantir a

totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.11492-9:
- a cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial, conforme art. 10,
do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40.11492-9, firmada em
31/03/2017, por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no
montante de R$ 141.720,42, a qual fora destinada ao custo de bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 31/03/2017, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 101.624,49 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância do Devedor quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender do Recuperando, os diversos julgados acostados por ele
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;

- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o Devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
do reclamado;
- quanto à classificação, verifica-se que a Cédula está garantida por penhor
cedular de primeiro grau de 518 bois Cruzas, avaliados em R$ 1.450.400,00,
que garante a totalidade da dívida;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
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“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia foi registrada no Registro
de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob o Registro n.º 30.662
do Livro n.º 3 – Registro Auxiliar:
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- assim, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a totalidade do
crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real (art. 41, II, da
LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Nota de Crédito Rural n.º 40.11629-8:
- a nota de crédito rural é título executivo extrajudicial, conforme art. 10, do
Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Nota de Crédito Rural n.º 40.11629-8, firmada em 09/06/2017,
por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no montante de
R$ 142.280,53, a qual fora destinada ao custeio de bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 09/06/2017, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que
permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 96.024,49 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- sem embargo, há discordância do Devedor quanto ao parâmetro utilizado
para fins do inadimplemento, visto que houve incidência de comissão de
permanência;
- no entender do Recuperando, os diversos julgados acostados por ele
indicam que tal cobrança seria ilegal, razão pela qual não deveria ser aplicada
na memória de cálculo disponibilizada pelo Banco Credor;

- seja como for, de acordo com os termos do contrato em epígrafe, restou
estabelecido entre as partes que, na hipótese de inadimplemento, seria
exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento;
- portanto, nessa etapa administrativa de verificação de crédito, entende esta
Administração Judicial ser razoável dar privilégio ao princípio da pacta sunt
servanda, de modo que os acordos legais e livremente formados são lei para
aqueles que os fizeram, e só podem ser revogados de consentimento mútuo
nos limites da lei;
- nesse contexto, gize-se que a divergência administrativa de crédito não
constitui a via procedimental adequada para análise exaustiva do teor
contratual, especialmente diante da arguição de ilegalidade de cláusula
expressa do instrumento contratual pactuado pelas partes, que, a seu turno,
demandaria incidente específico com ampla dilação probatória;
- portanto, eventual discordância do Recuperando quanto ao resultado desta
análise sumária poderá ser manifestada em sede de impugnação à relação
de credores, na forma disposta pela Lei de Regência;
- por fim, deixou o Devedor de apontar qual valor entenderia por ser devido
aplicando as diretrizes invocadas, mercê do § 4º do art. 525 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.”

- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
do reclamado;
- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui tratamento
diferenciado estabelecido pela Lei, ausente qualquer garantia ou privilégio,
enquadra-se dentre os quirografários (art. 41, III, da LRF);
- divergência acolhida integralmente nesse ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12057-0:
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- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12057-0, firmada
em 13/12/2017, por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no
montante de R$ 149.844,98, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 13/12/2017, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”
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- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 185.550,73 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:

“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis
em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada
por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 8,5% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- nada obstante, a referida operação está garantida por penhor cedular de
primeiro grau de 1.269 vacas Cruzas, avaliadas em R$ 3.172.500,00, que
garante a totalidade da presente operação;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 31.554 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:
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- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de sétimo grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado sob n°
R-23 da Matrícula 28.927 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Silvia do
Amaral Peixoto Magalhães, ou seja, em um primeiro momento, poder-se-ia
considerar com bem de terceiro, já que de titularidade estranha ao emitente
da Cédula em discussão;
- ocorre que, em decisão interlocutória, houve deferimento do pedido de
consolidação substancial entre os Devedores, conforme se depreende do
extrato decisório abaixo:
“Diante disso, preenchidos os requisitos autorizadores, com arrimo
no art. 69-J, II e IV, da Lei n.º 11.101/2005, incluído pela Lei n.º
14.112/2020, autorizo a consolidação substancial de ativos e
passivos dos Devedores, que deverão ser tratados como se
pertencessem a um único Devedor, com imediata extinção das
garantias fidejussórias e créditos detidos por um Recuperando em
face do outro.”

- vale ressaltar que a consolidação substancial significa adotar medidas para
além daquelas ditas processuais: nesta hipótese, existe a união de ativos e a
unificação da lista de credores de todas as sociedades integrantes do grupo,
de sorte que toda a responsabilidade perante os credores passa a ser solidária
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e, consequentemente, ocorre uma assunção de riscos pelos credores ante
todas as devedoras;
- isso significa dizer que não existe o patrimônio da devedora “A” e o
patrimônio da devedora “B”, mas sim há o patrimônio da devedora “AB”, uma
vez que ambas respondem pelas dívidas uma das outras, de forma que não
seria razoável distingui-las para fins de classificação de crédito quando uma
prestou garantia em benefício de outra;
- logo, havendo patrimônio hipotecado pelo Recuperando que não era credor
originário da obrigação, mas se tornou mediante determinação da
consolidação substancial, deve este crédito, em tese, ser classificado dentre
aqueles com garantia real, visto que afasta, especificamente, bens de seu
patrimônio;
- seja como for, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- portanto, deixa-se de analisar se referido bem hipotecado teria condão de
garantir toda operação em comento, já que estaria garantindo, igualmente,
outras operações pretéritas;
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12159-3:
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando
oposto razões suficientes para o afastamento das operações;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12159-3, firmada
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em 05/02/2018, por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no
montante de R$ 149.844,98, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 05/02/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 183.069,77 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:
“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis
em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada

por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 8,5% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- nada obstante, a referida operação está garantida por penhor cedular de
segundo grau de 1.269 vacas Cruzas, avaliadas em R$ 3.172.500,00;
- como se vê, o penhor cedular já está garantindo outra operação bancária
anterior, a qual não constou discriminada no contrato; contudo, da análise de
todas as operações apresentadas pelo Banco, depreende-se que se trata da
operação n. 40.12057-0, tendo em vista as características dos bens
penhorados (quantidade/raça/cor/idade/avaliação), bem como do imóvel de
localização dos bens vinculados, senão vejamos:
Operação n. 40.12057-0:
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Operação n. 40.12159-3:
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- assim, embora o penhor cedular já esteja garantindo outra operação anterior,
verifica-se que a mesma não ultrapassa o valor de avaliação da garantia (R$
3.172.500,00), garantindo a totalidade da presente operação:
PENHOR CEDULAR
– 4.086 OVELHAS

OPERAÇÃO

VALOR DA
OPERAÇÃO

Primeiro Grau

40.12057-0

R$ 185.550,7376

76

Valor atualizado até 09/03/2020.

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 185.550,73

Segundo Grau

40.12159-3
TOTAL

R$ 183.069,77
R$ 368.620,50

R$ 183.069,77
R$ 368.620,50

- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 31.722 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:
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- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de sexto grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado sob n° R6 da Matrícula 45.046 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Carretera
Produtos Agropecuários Ltda, ou seja, pessoa jurídica alheia ao presente
procedimento recuperatório;

- como dizia Trajano de Miranda Valverde, "a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio"77. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,
pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
e os bens que o integram são o objeto da arrecadação"78;
- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio do
Recuperando e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo
de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;
- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;
- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
77

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências: Decreto-lei nº 7.661, de
21 de junho de 1945. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. II: Arts. 62 a 176, p. 279.
78 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 254.
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)
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- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.
INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 002577955.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- improcederia, por isso, a inclusão almejada acaso considerada tão somente
referida garantia hipotecária, visto que não afasta nenhum bem de titularidade
do Recuperando;
- seja como for, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12290-5:
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- 270 -

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12290-5, firmada
em 10/04/2018, por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no
montante de R$ 149.468,32, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 10/04/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 179.690,66 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:
“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis
em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada

por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 8,5% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- quanto à classificação, a referida operação está garantida por penhor cedular
de primeiro grau de 4.086 ovelhas Corriedale, avaliadas em R$ 3.677.400,00,
que garante a totalidade da presente operação;
- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 31.932 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:
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- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de décimo sexto grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado
sob n° R-46 da Matrícula 45.046 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santana do Livramento/RS;
- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Carretera
Produtos Agropecuários Ltda, ou seja, pessoa jurídica alheia ao presente
procedimento recuperatório;
- como dizia Trajano de Miranda Valverde, "a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio"79. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,
pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
e os bens que o integram são o objeto da arrecadação"80;
- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio do
Recuperando e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
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- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo
de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;
- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;
- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
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70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.
INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0025779-
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55.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- improcederia, por isso, a inclusão almejada acaso considerada tão somente
referida garantia hipotecária, visto que não afasta nenhum bem de titularidade
do Recuperando;
- seja como for, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40.12589-0:
- a cédula rural pignoratícia e hipotecária é título executivo extrajudicial,
conforme art. 10, do Decreto-Lei n.º 167, in verbis:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo
valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização,
se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a
segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a
habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo o Recuperando
oposto razões suficientes para o afastamento da operação;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40.12589-0, firmada
em 17/08/2018, por meio da qual o Recuperando contratou linha de crédito no
montante de R$ 680.666,38, a qual fora destinada ao custeio de
bovinocultura;
- destarte, sendo emitida em 17/08/2018, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
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“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- encargos remuneratórios e moratórios estão bem delimitados no Contrato, o
que permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor:
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 810.324,77 corresponde à importância do
crédito atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
- de maneira geral, há discordância do Devedor quanto ao patamar dos juros
moratórios aplicáveis pela Casa Bancária, pugnando pela aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967, in verbis:
“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis
em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada
por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”
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- nesse ínterim, importante referir que os juros remuneratórios foram
pactuados na razão de 7% ao ano, calculados e capitalizados mensalmente,
com base na taxa proporcional diária, além da incidência de juros moratórios
de 1% ao ano e multa de 2% em relação ao saldo devedor da dívida;
- ou seja, pelo teor dos percentuais acima expresso, subentende-se que não
haveria irresignação do Devedor, eis que de acordo com os patamares
reclamados em sede de contraditório;
- ausente qualquer outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva do crédito
reclamado;
- nada obstante, a referida operação está garantida por penhor cedular de
segundo grau de 4.086 ovelhas Corriedale, avaliadas em R$ 3.677.400,00;
- como se vê, o penhor cedular já está garantindo outra operação bancária
anterior, a qual não ultrapassa o valor de avaliação da garantia, garantindo a
totalidade da presente operação, senão vejamos:

PENHOR CEDULAR
– 4.086 OVELHAS
Primeiro Grau
Segundo Grau

OPERAÇÃO

VALOR DA
OPERAÇÃO

40.12290-5
40.12589-0
TOTAL

R$ 179.690,6681
R$ 810.324,77
R$ 990.015,43

VALOR
ABRANGIDO
PELA GARANTIA
R$ 179.690,66
R$ 810.324,77
R$ 990.015,43

- houve a demonstração da higidez da garantia real através de registro na
circunscrição em que estiveram situadas as coisas empenhadas, conforme
disposto no art. 1.438 do CC/02, in verbis:
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas
empenhadas.”

- no caso em comento, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária fora
registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento sob
o Registro n.º 32.392 do Livro n.º 03 – Registro Auxiliar:
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- ainda, consta que referida operação estaria garantida pela hipoteca cedular
de décimo nono grau e sem concorrência de terceiros do imóvel registrado
sob n° R-52 da Matrícula 43.333 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santana do Livramento/RS;

81

Valor atualizado até 09/03/2020.

- salienta-se, contudo, que referido imóvel seria de propriedade de Sylvio
Eduardo Moreira Estrazulas, ou seja, pessoa jurídica alheia ao presente
procedimento recuperatório;
- como dizia Trajano de Miranda Valverde, "a falência do devedor é, na
realidade, a falência do seu patrimônio"82. Ou seja, a dinâmica concursal, tanto
da recuperação judicial da empresa, como da falência, gira em torno da
capacidade de pagamento dos ativos do devedor para solver as suas dívidas,
pois "[s]omente o patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores,
e os bens que o integram são o objeto da arrecadação"83;
- é sobre esse patrimônio que os credores calcularão as chances ou de serem
pagos na falência com base nesses ativos ou de sucesso de um plano de
recuperação em contraposição à falência;
- os bens de terceiros não integram nem a massa falida, nem o patrimônio do
Recuperando e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das
dívidas como um todo na lógica do concurso;
- ao contrário do que ocorre com os direitos sobre bens do devedor, os direitos
de credores sobre bens de terceiro afetam exclusivamente os interesses
privados dos credores que os detêm. Por isso, não podem ser levados em
consideração quando feita a classificação dos créditos para efeitos de
recebimento e votação em assembleias. Além de ser de interesse exclusivo
de determinado credor, o direito sobre bem de terceiro pode alterar a visão
desse credor a respeito do procedimento e seus incentivos;
- ora, se a coisa vinculada ao pagamento da dívida não pertence ao devedor,
não pode ser considerada parte do patrimônio desse devedor e,
consequentemente, não pode integrar a sua massa falida, nem fazer parte do
plano de recuperação. Não é porque há um direito real de garantia sobre
determinado bem de terceiro para saldar dívida do devedor que esse bem por
ela gravado passa a integrar o patrimônio do devedor;

82

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências: Decreto-lei nº 7.661, de
21 de junho de 1945. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. II: Arts. 62 a 176, p. 279.
83 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 254.
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- assim, se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da
garantia, este é ineficaz em relação ao patrimônio do devedor em
Recuperação Judicial;
- nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO.
PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO
COMO
CRÉDITO
COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia
à
classificação
de
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo
a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de
credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do
crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua
classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as
disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente,
sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou
da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de
aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram
de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes.
4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos
como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº
70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

- na mesma linha já decidiram outros Tribunais:
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por
terceiro. Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral
como quirografário porque não afasta, especificamente, qualquer
bem do patrimônio da devedora. Precedentes da Câmara
Reservada. Agravo de instrumento não provido.” (TJ/SP, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº
0543911-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Classificação de
crédito. É quirografário o crédito garantido por bens não
pertencentes à devedora que está pleiteando a recuperação judicial
- Se não há previsão no plano de recuperação judicial apresentado
pela devedora de alteração do valor ou das condições originais do
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pagamento de crédito com garantia real, em relação a ele o credor
não terá direito de voto na assembléia-geral. Agravo provido em
parte.” (TJ/SP, AI nº 485.041.4/0-00, Rel. Des. José Roberto Lino
Machado, d. j. 17/01/2007)
_____________________
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia
real prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como
quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer
bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 0211493-73.2012.8.26.0000; Relator (a):
Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/10/2012; Data de Registro: 01/11/2012)
_____________________
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
MANTEVE
O
CRÉDITO
COMO
QUIROGRAFÁRIO.
INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR.
MÉRITO.
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECLARADO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA POR IMÓVEL DOS SÓCIOS - HIPOTECA FIRMADA
POR TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO, POIS NÃO ATINGE
QUALQUER BEM PERTENCENTE A EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 002577955.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born,
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016)

- improcederia, por isso, a inclusão almejada acaso considerada tão somente
referida garantia hipotecária, visto que não afasta nenhum bem de titularidade
do Recuperando;
- seja como for, havendo penhor cedular que tem condão de garantir a
totalidade do crédito, impõe-se habilitá-lo dentre aqueles com garantia real
(art. 41, II, da LRF);
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
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➢ Cheque Especial Estilo (Operação nº 5058225):
- o Credor sustenta que seu crédito quirografário decorrente do Cheque
Especial Estilo (Agência 0035-3 / Conta-Corrente 14.674-9) perfaz a
importância de R$ 223.944,66;
- compulsando toda documentação comprobatória, constata-se a efetiva
existência de Termo de Adesão a Pacote de Serviços de Conta de Depósitos
e Declaração de Conhecimento Prévio do CET, firmados em 23/04/2015, por
meio do qual o Recuperando aderiu aos diversos serviços ofertados pela Casa
Bancária (Conta-Corrente 14.674-9 – Agência 0035-3);
- destarte, sendo firmado em 23/04/2015, indiscutível que respectivo fato
gerador do crédito é anterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial,
pelo que é possível afirmar aprioristicamente a sua sujeição ao concurso
recuperacional;
- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial,
do Conselho da Justiça Federal, in verbis:
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

- além do mais, trata-se de tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.051, em razão do rito dos recursos especiais
repetitivos:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data
em que ocorreu o seu fato gerador.”

- o extrato bancário contém as bases gerais originais e a situação atual das
operações financeiras, detendo presunção de veracidade;
- assim, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo
Banco Credor, que o valor de R$ 223.944,66 corresponde à monta do crédito
atualizado até 09/03/2020, data de ajuizamento do pedido de Recuperação
Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;
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- além disso, não foi suscitada nenhuma causa extintiva, modificativa ou
impeditiva pelo Recuperando;
- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui tratamento
diferenciado estabelecido pela Lei, ausente qualquer garantia ou privilégio,
enquadra-se dentre os quirografários;
- por essa razão, impõe-se habilitar o crédito dentre os quirografários;
- divergência acolhida integralmente neste ponto em específico.
➢ Cédula Rural Pignoratícia nº 40.09068-X:
- postula a Instituição Financeira a habilitação de crédito, pela importância de
R$ 17.897,78, decorrente da prestação de aval do recuperando JOAO PAULO
PEIXOTO MAGALHAES, no âmbito da Cédula Rural Pignoratícia nº
40.09068-x, a qual foi emitida por JOSE SIDINEI ARAUJO CORREA;
- como se vê, referida pretensão da Casa Bancária está fundamentada em
aval prestado pelo recuperando JOAO PAULO PEIXOTO MAGALHAES, sob
alegação de que cabe ao avalista responder pelo cumprimento da obrigação
da mesma maneira que o(s) devedor(es) principal(is);
- no caso em comento, compulsando toda documentação carreada pela Casa
Bancária, constata-se que, de fato, JOSE SIDINEI ARAUJO CORREA emitiu
Cédula Rural Pignoratícia em favor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual
confessou dívida no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil e trezentos e
noventa reais);
- na ocasião, JOAO PAULO PEIXOTO MAGALHAES figurou como avalista da
operação de crédito, respondendo, portanto, pela dívida emitida por terceiro:
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- abalizada doutrina trata do tema da recuperação judicial do avalista e do
avalizado da seguinte forma: “Se avalista e avalizado encontram-se em
recuperação judicial (e sendo exigível a obrigação do avalista), a habilitação
da totalidade do crédito deve ocorrer em ambos os processos
recuperatórios”84;
- pois bem, toda vexata quaestio reside em definir se crédito decorrente de
aval se submeteria ao procedimento recuperacional;
- isso porque a submissão de créditos de aval ao processo de recuperação
judicial depende da verificação da característica da garantia prestada: se
realizada a título gratuito, é possível a aplicação do artigo 5º da LRF para
afastar o crédito do processo; se prestada a título oneroso, o crédito está
sujeito à inclusão na recuperação, conforme artigo 49 da LRF;
- nesse sentido, pronunciou-se o colendo STJ em recente precedente abaixo
ementado:
“RECURSOS
ESPECIAIS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AVAL PRESTADO PELA
SOCIEDADE RECUPERANDA EM MOMENTO ANTERIOR AO
PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AVAL. OBRIGAÇÃO
AUTÔNOMA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO PEDIDO,
AINDA QUE NÃO VENCIDOS. OBRIGAÇÕES A TÍTULO
GRATUITO.
EXCEÇÃO.
VERIFICAÇÃO
DA
84

SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo; SCALZILLI, João Pedro. Os efeitos do aval
na recuperação judicial e na falência. In Revista do Advogado, v. 131, p. 109-122, 2016.
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ONEROSIDADE/GRATUIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Impugnação
de crédito apresentada em 29/1/2016. Recursos especiais
interpostos em 23/5/2018. Autos conclusos à Relatora em
27/11/2018. 2. O propósito recursal é definir se os créditos
derivados de garantia cambiária (aval) prestada por sociedade
empresária que veio a ingressar com pedido de recuperação
judicial sujeita-se ou não aos efeitos do processo de soerguimento.
3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, inviável o acolhimento da alegação de violação
ao art. 1.022 do CPC/15. 4. O art. 49, caput, da Lei 11.101/05
estipula que todos os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial ficam sujeitos a seus efeitos (ainda que não
vencidos), excetuados aqueles listados nos §§ 3º e 4º do mesmo
dispositivo, dentre os quais não se incluiu o aval prestado pela
recuperanda. 5. Assim, dada a autonomia dessa espécie de
garantia e a permissão legal para inclusão no plano dos créditos
ainda não vencidos, não haveria motivos para a exclusão pleiteada
pelo recorrente. 6. Há que se ponderar, todavia, acerca da
disposição constante no art. 5º, I, da Lei 11.101/05, que afasta
expressamente da recuperação judicial a exigibilidade das
obrigações a título gratuito. 7. Tratando-se, como no particular, de
aval prestado por sociedade empresária, não se pode presumir que
a garantia cambiária tenha sido concedida como ato de mera
liberalidade, devendo-se apurar as circunstâncias que ensejaram
sua concessão. 8. De fato, é bastante comum que as relações
negociais travadas no âmbito empresarial envolvam a prestação de
garantias em contrapartida a algum outro ato praticado (ou a ser
praticado) pelo avalizado ou por terceiros interessados. 9.
Conforme anota respeitável doutrina, ainda que não exista
contraprestação direta pelo aval, há situações em que a garantia foi
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que
intangível, como ocorre na hipótese de aval prestado em benefício
de sociedades do mesmo grupo econômico ou para viabilizar
operações junto a parceiros comerciais, hipóteses nas quais não se
pode considerar tal obrigação como a título gratuito. 10. Desse
modo - considerando a impossibilidade de se examinar fatos e
provas em sede de recurso especial e tendo em vista que partes
não tiveram a oportunidade de se manifestar acerca do fundamento
sobre o qual se assenta o presente entendimento -, devem os autos
retornar ao juízo a quo para que, após oportunizar às partes que
comprovem o que for de seu interesse, verifique se o aval pode ou
não ser classificado como ato de mera liberalidade e prossiga no
julgamento da impugnação apresentada pelo recorrente.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1829790/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)
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- conforme preceitua Luis Felipe Spinelli, “ainda que não exista
contraprestação direta pelo aval, existem situações em que a garantia foi
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que intangível, como
ocorre na hipótese de aval prestado em benefício de sociedades do mesmo
grupo econômico ou para viabilizar operações junto a parceiros comerciais,
hipóteses nas quais não se pode considerar tal obrigação como a título
gratuito”85;
- não obstante, no caso em discussão, não há elementos fáticos indicando
que a relação existe entre o avalizado JOSE SIDINEI ARAUJO CORREA e o
avalista JOAO PAULO PEIXOTO MAGALHAES aponta para uma comunhão
de interesses comerciais, decorrente de determinada sinergia negocial;
- vale dizer que se presume onerosa aquela garantia prestada por integrante
de um grupo empresarial em favor de outra, “afirmando que há uma comunhão
de interesses que afastaria a gratuidade da operação”86;
- ora, não havendo pormenorização da existência de relação negocial entre o
devedor JOSE SIDINEI ARAUJO CORREA e o garante JOAO PAULO
PEIXOTO MAGALHAES, não se pode presumir que no caso em discussão
existe aval oneroso, até mesmo porque a etapa administrativa de verificação
de créditos não se presta a exame exauriente de questões que demandam
ampla dilação probatória;
- por essa razão, essa Administração Judicial entende inviável habilitar crédito
decorrente de aval prestado por JOAO PAULO PEIXOTO MAGALHAES em
dívida assumida por JOSE SIDINEI ARAUJO CORREA na Cédula Rural
Pignoratícia nº 40.09068-X;
- habilitação de crédito decorrente da prestação de aval não acolhida.
➢ Cédula Rural Pignoratícia nº 40.09285-2:
- postula a Instituição Financeira a habilitação de crédito, pela importância de
R$ 129.701,98, decorrente da prestação de aval do recuperando JOAO
85
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PAULO PEIXOTO MAGALHAES, no âmbito da Cédula Rural Pignoratícia nº
40.09285-2, a qual foi emitida por RODRIGO PINHEIRO ROCHEL;
- como se vê, referida pretensão da Casa Bancária está fundamentada em
aval prestado pelo recuperando JOAO PAULO PEIXOTO MAGALHAES, sob
alegação de que cabe ao avalista responder pelo cumprimento da obrigação
da mesma maneira que o(s) devedor(es) principal(is);
- no caso em comento, compulsando toda documentação carreada pela Casa
Bancária, constata-se que, de fato, RODRIGO PINHEIRO ROCHEL emitiu
Cédula Rural Pignoratícia em favor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual
confessou dívida no montante de R$ 129.408,25 (cento e vinte e nove mil e
quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos);
- na ocasião, JOAO PAULO PEIXOTO MAGALHAES figurou como avalista da
operação de crédito, respondendo, portanto, pela dívida emitida por terceiro:
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- abalizada doutrina trata do tema da recuperação judicial do avalista e do
avalizado da seguinte forma: “Se avalista e avalizado encontram-se em
recuperação judicial (e sendo exigível a obrigação do avalista), a habilitação
da totalidade do crédito deve ocorrer em ambos os processos
recuperatórios”87;
- pois bem, toda vexata quaestio reside em definir se crédito decorrente de
aval se submeteria ao procedimento recuperacional;
- isso porque a submissão de créditos de aval ao processo de recuperação
judicial depende da verificação da característica da garantia prestada: se
87

SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo; SCALZILLI, João Pedro. Os efeitos do aval
na recuperação judicial e na falência. In Revista do Advogado, v. 131, p. 109-122, 2016.

realizada a título gratuito, é possível a aplicação do artigo 5º da LRF para
afastar o crédito do processo; se prestada a título oneroso, o crédito está
sujeito à inclusão na recuperação, conforme artigo 49 da LRF;
- nesse sentido, pronunciou-se o colendo STJ em recente precedente abaixo
ementado:
“RECURSOS
ESPECIAIS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AVAL PRESTADO PELA
SOCIEDADE RECUPERANDA EM MOMENTO ANTERIOR AO
PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AVAL. OBRIGAÇÃO
AUTÔNOMA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO PEDIDO,
AINDA QUE NÃO VENCIDOS. OBRIGAÇÕES A TÍTULO
GRATUITO.
EXCEÇÃO.
VERIFICAÇÃO
DA
ONEROSIDADE/GRATUIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Impugnação
de crédito apresentada em 29/1/2016. Recursos especiais
interpostos em 23/5/2018. Autos conclusos à Relatora em
27/11/2018. 2. O propósito recursal é definir se os créditos
derivados de garantia cambiária (aval) prestada por sociedade
empresária que veio a ingressar com pedido de recuperação
judicial sujeita-se ou não aos efeitos do processo de soerguimento.
3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, inviável o acolhimento da alegação de violação
ao art. 1.022 do CPC/15. 4. O art. 49, caput, da Lei 11.101/05
estipula que todos os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial ficam sujeitos a seus efeitos (ainda que não
vencidos), excetuados aqueles listados nos §§ 3º e 4º do mesmo
dispositivo, dentre os quais não se incluiu o aval prestado pela
recuperanda. 5. Assim, dada a autonomia dessa espécie de
garantia e a permissão legal para inclusão no plano dos créditos
ainda não vencidos, não haveria motivos para a exclusão pleiteada
pelo recorrente. 6. Há que se ponderar, todavia, acerca da
disposição constante no art. 5º, I, da Lei 11.101/05, que afasta
expressamente da recuperação judicial a exigibilidade das
obrigações a título gratuito. 7. Tratando-se, como no particular, de
aval prestado por sociedade empresária, não se pode presumir que
a garantia cambiária tenha sido concedida como ato de mera
liberalidade, devendo-se apurar as circunstâncias que ensejaram
sua concessão. 8. De fato, é bastante comum que as relações
negociais travadas no âmbito empresarial envolvam a prestação de
garantias em contrapartida a algum outro ato praticado (ou a ser
praticado) pelo avalizado ou por terceiros interessados. 9.
Conforme anota respeitável doutrina, ainda que não exista
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contraprestação direta pelo aval, há situações em que a garantia foi
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que
intangível, como ocorre na hipótese de aval prestado em benefício
de sociedades do mesmo grupo econômico ou para viabilizar
operações junto a parceiros comerciais, hipóteses nas quais não se
pode considerar tal obrigação como a título gratuito. 10. Desse
modo - considerando a impossibilidade de se examinar fatos e
provas em sede de recurso especial e tendo em vista que partes
não tiveram a oportunidade de se manifestar acerca do fundamento
sobre o qual se assenta o presente entendimento -, devem os autos
retornar ao juízo a quo para que, após oportunizar às partes que
comprovem o que for de seu interesse, verifique se o aval pode ou
não ser classificado como ato de mera liberalidade e prossiga no
julgamento da impugnação apresentada pelo recorrente.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1829790/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

- conforme preceitua Luis Felipe Spinelli, “ainda que não exista
contraprestação direta pelo aval, existem situações em que a garantia foi
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que intangível, como
ocorre na hipótese de aval prestado em benefício de sociedades do mesmo
grupo econômico ou para viabilizar operações junto a parceiros comerciais,
hipóteses nas quais não se pode considerar tal obrigação como a título
gratuito”88;
- não obstante, no caso em discussão, não há elementos fáticos indicando
que a relação existe entre o avalizado RODRIGO PINHEIRO ROCHEL e o
avalista JOAO PAULO PEIXOTO MAGALHAES aponta para uma comunhão
de interesses comerciais, decorrente de determinada sinergia negocial;
- vale dizer que se presume onerosa aquela garantia prestada por integrante
de um grupo empresarial em favor de outra, “afirmando que há uma comunhão
de interesses que afastaria a gratuidade da operação”89;
- ora, não havendo pormenorização da existência de relação negocial entre o
devedor RODRIGO PINHEIRO ROCHEL e o garante JOAO PAULO
PEIXOTO MAGALHAES, não se pode presumir que no caso em discussão
88
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existe aval oneroso, até mesmo porque a etapa administrativa de verificação
de créditos não se presta a exame exauriente de questões que demandam
ampla dilação probatória;
- por essa razão, essa Administração Judicial entende inviável habilitar crédito
decorrente de aval prestado por JOAO PAULO PEIXOTO MAGALHAES em
dívida assumida por RODRIGO PINHEIRO ROCHEL na Cédula Rural
Pignoratícia nº 40.09285-2;
- habilitação de crédito decorrente da prestação de aval não acolhida.
PEDIDO DE HABILITAÇÃO POR COOBRIGAÇÃO CRUZADA
- postula a Casa Bancária que as operações de créditos que tenham garantia
cruzada (aval e/ou fiança) sejam, ao mesmo tempo, habilitadas em nome do
recuperando emitente, bem como do(s) recuperando(s) garantidores:
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- preliminarmente, urge obtemperar que o aval constitui um ato cambial, em
que uma pessoa, chamada de avalista, garante o pagamento de um título de
crédito, a favor do avalizado, que pode ser o devedor principal ou um
coobrigado;
- em sentido semelhante, encontra-se a fiança, na qual o credor passa a ter
dois patrimônios em seu favor, o do devedor e o do fiador, podendo ou não

haver solidariedade, ou seja, o fiador também é responsável pelo
adimplemento da obrigação, embora não se confunda com a figura do
devedor;
- no contexto da recuperação judicial, não existe óbice para inclusão do crédito
que foi garantido pessoalmente (aval ou fiança) pelo devedor em recuperação
judicial, desde que, logicamente, observado cumprimento integral dos
requisitos da Lei de Regência;
- eventual submissão de créditos decorrentes de aval ou de fiança ao
processo de recuperação judicial depende da verificação da característica da
garantia prestada: se realizada a título gratuito, é possível a aplicação do
artigo 5º da LRF para afastar referido crédito do processo; se prestada a título
oneroso, referido crédito está sujeito à inclusão no procedimento
recuperatório;
- conforme preceitua Marlon Tomazette, “qualquer fiança em que
demonstrada alguma contraprestação, ainda que intangível, será considerada
onerosa e, consequentemente, será exigível na recuperação judicial” 90;
- nesse sentido, existe precedente do colendo TJSP, cuja ementa se
transcreve abaixo:
“Recuperação judicial - Convênio celebrado entre a empresa,
antes concordatária e agora recuperanda, e o Banco do Brasil,
com o objetivo de assistir com recursos internos aos clientes da
conveniada, na aquisição de Tanques de Resfriamento de Leite a
serem financiados/produzidos pela Conveniada e comercializados
por ela e/ou através de suas Revendas Autorizadas - Pacto
acessório (Carta de Fiança Global) pelo qual a ora recuperanda,
"na qualidade de principal pagadora, solidariamente responsável,
se obriga como fiadora, em caráter irrevogável e irretratável, pelo
exato, fiel e cabal cumprimento de todas as obrigações principais
e acessórias decorrentes dos financiamentos concedidos pelo
Banco do Brasil S/A aos produtores indicados pela PACKO
PLURINOX do Brasil Ltda., até o valor de R$ 3.700.000,00 (três
milhões e setecentos mil reais)" - Garantia pessoal que não
pode ser considerada obrigação a título gratuito (art. 5o, I, da
Lei n.º 11.101/05) - Não é ato gratuito aquele em relação ao qual
é possível identificar contraprestação, ainda que intangível; não é
ato gratuito aquele que não está isolado da atividade empresarial;
90
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se a relação existente entre o devedor e o garante aponta para
uma comunhão de interesses comerciais, decorrente de
determinada sinergia, a garantia produzirá seus regulares efeitos;
em suma, a garantia pessoal pode ser ato gratuito, quando
nenhum interesse tinha o garante no ato praticado, o que se
presume se o ato não tem o caráter comercial ou dele
nenhuma vantagem era possível resultar para o devedor, o
que não é o caso - Efeito suspensivo revogado - Agravo de
instrumento não provido.”(TJ-SP - AI: 5552244000 SP, Relator:
Romeu Ricupero, Data de Julgamento: 30/07/2008, Câmara
Reservada à Falência e Recuperação, Data de Publicação:
11/08/2008)

- especificamente em relação ao aval, preceitua Luis Felipe Spinelli que:
“ainda que não exista contraprestação direta pelo aval, existem situações em
que a garantia foi prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo
que intangível, como ocorre na hipótese de aval prestado em benefício de
sociedades do mesmo grupo econômico ou para viabilizar operações junto a
parceiros comerciais, hipóteses nas quais não se pode considerar tal
obrigação como a título gratuito”91;
- ocorre que, tratando de garantia cruzada, tal análise deve ser relevada a um
momento anterior, qual seja, se os recuperandos estão sob consolidação
processual ou consolidação substancial;
- pode-se definir consolidação processual como medida meramente formal de
unificação de distintos procedimentos da recuperação judicial de cada
sociedade devedora que compõe um mesmo grupo societário, de sorte que
as obrigações e direitos das empresas devedoras e dos credores não são
afetados;
- isso significa dizer que cada sociedade devedora manterá a sua autonomia
patrimonial, incluindo distinção entre os ativos e passivos, razão pela qual
cada credor deverá exercer os seus respectivos direitos em face da devedora
com que mantem vínculo jurídico;
- consequentemente, não haveria impeditivo para que os créditos decorrentes
de coobrigação cruzada viessem a ser habilitados individualmente na relação
de credores de cada um dos recuperandos, tendo em vista que se presume
91
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onerosa aquela garantia prestada por integrante de um grupo empresarial em
favor de outra, “afirmando que há uma comunhão de interesses que afastaria
a gratuidade da operação”92;
- nada obstante, no procedimento recuperatório em discussão, houve
deferimento do pedido de consolidação substancial entre os Devedores,
conforme se depreende do extrato decisório abaixo:
“Diante disso, preenchidos os requisitos autorizadores, com arrimo
no art. 69-J, II e IV, da Lei n.º 11.101/2005, incluído pela Lei n.º
14.112/2020, autorizo a consolidação substancial de ativos e
passivos dos Devedores, que deverão ser tratados como se
pertencessem a um único Devedor, com imediata extinção das
garantias fidejussórias e créditos detidos por um Recuperando em
face do outro.”

- nesse contexto, mais do que unificar formalmente distintos procedimentos
da recuperação judicial de cada sociedade devedora que compõe um mesmo
grupo societário, na consolidação substancial, tem-se unificação de ativos e
passivos, de maneira que, transitoriamente, são afastadas a autonomia e a
independência patrimonial das sociedades devedoras;
- ou seja, todas as sociedades devedoras tornam-se responsáveis pelo
adimplemento dos créditos arrolados no processo de recuperação judicial,
implicando na apresentação de um plano unitário (art. 69-L, caput), de modo
que, ao final, todas as sociedades devedoras terão um mesmo fim: a
aprovação do plano ou a convolação em falência (art. 69-L, § 2º);
- dessa forma, não haverá uma lista de credores individualizada para cada
devedor em recuperação judicial, mas tão somente uma lista de credores
unificada, já que todos respondem pelas dívidas independentemente de quem
contratou ou por elas se obrigou ao pagamento;
- por todo exposto, inviável proceder com análise das garantias cruzadas
indicadas pela Instituição Financeira, eis que, na hipótese de consolidação
substancial entre os devedores, perde-se objeto qualquer pretensão de
habilitação em face de cada um dos responsáveis pelo adimplemento
(devedor principal e coobrigado).
92
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➢ Síntese do Resultado:

OPERAÇÃO DE CRÉDITO
869768114
40.10778-7
40.11145-8
40.11309-4
40.11376-0
40.11492-9
40.11629-8
40.12057-0
40.12159-3
40.12290-5
40.12589-0
5058225
40.09068-X
(AVAL)
40.09285-2
(AVAL)

JOÃO PAULO PEIXOTO MAGALHÃES
PRETENSÃO
VALOR
CLASSE
Acolhida
R$ 42.230,43
Quirografária
Acolhida
R$ 28.295,59
Garantia Real
Acolhida
R$ 78.631,44
Garantia Real
Acolhida
R$ 165.396,77
Garantia Real
Acolhida
R$ 166.018,96
Garantia Real
Acolhida
R$ 101.624,49
Garantia Real
Acolhida
R$ 96.024,49
Quirografária
Acolhida
R$ 185.550,73
Garantia Real
Acolhida
R$ 183.069,77
Garantia Real
Acolhida
R$ 179.690,66
Garantia Real
Acolhida
R$ 810.324,77
Garantia Real
Acolhida
R$ 223.944,66
Quirografária
Desacolhida
----Desacolhida
----Garantia Real
Total R$ 1.898.603,18
R$ 362.199,58
Quirografária

Providências:
- incluir crédito, pela importância de R$ 1.898.603,18, em favor de BANCO
DO BRASIL S/A, dentre os titulares de créditos com garantia real (art. 41, II,
da LRF);
- incluir crédito, pela importância de R$ 362.199,58, em favor de BANCO DO
BRASIL S/A, dentre os titulares de créditos quirografários, com privilégio
especial, com privilégio geral ou subordinados (art. 41, III, da LRF).
01.04 Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A – (EM FACE DE JOSÉ
FRANCISCO PEIXOTO MAGALHÃES)
Natureza: divergência de valor e de sujeição do crédito aos efeitos da
Recuperação Judicial.
Valor contido no edital do art. 52, § 1º:
▪ R$ 6.115.776,80 – crédito quirografário (art. 41, III, da LRF) – em face
do Grupo Magalhães;
▪ R$ 8.694.536,11 – crédito com garantia real (art. 41, II, da LRF) – em
face do Grupo Magalhães;

- 296 -

Pretensão: inaplicável ao presente caso.
Valor declarado pelo credor:
▪ R$ 277.032,34 – crédito quirografário (art. 41, III, da LRF);
▪ R$ 1.333.475,75 – crédito com garantia real (art. 41, II, da LRF);
▪ R$ 148.955,62 – crédito quirografário (art. 41, III, da LRF) decorrente
da prestação de garantia fidejussória;
▪ R$ --- – crédito extraconcursal (art. 49, § 3º, da LRF);
Documentos apresentados: petição de divergência administrativa de crédito;
cédulas de crédito bancários; memórias de cálculo.
Contraditório:
“No que diz respeito aos créditos indicados pela instituição financeira como
garantia real, necessário observar que:
- Aqueles créditos que possuem somente garantia hipotecária em nome de
terceiros devem ser classificados como quirografário:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE
GARANTIA REAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
GARANTIA.
BENS
PERTENCENTES
A
TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE. ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA
RECUPERANDA. APLICAÇÃO DO ART. 83 DA LEI 11.101/2005.
CRÉDITO COM GARANTIA REAL ATÉ O LIMITE DO VALOR DO
BEM
GRAVADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA VERBA
ARBITRADA EM SENTENÇA. Trata-se de agravo de instrumento
interposto em face da sentença que acolheu em parte a
impugnação de crédito oferecida pela instituição financeira e
manteve o crédito correspondente ao contrato n. 404.401.201, na
classe dos quirografários, (classe III). A discussão trazida a este
grau recursal diz respeito ao pedido de reclassificação do crédito
referente à Cédula de Crédito Bancário nº 404.401.201 para a
classe dos créditos com garantia real e não como crédito
quirografário, como constou no QGC e mantido pela decisão que
julgou a impugnação. Como se pode verificar, foram dados em
garantia ao contrato de n. 404.401.201 - Cédula de Crédito
Bancário -, diversos bens imóveis, de propriedade de terceiros,
sendo apenas um de propriedade da recuperanda (matrícula n.
16.321). Nesse contexto, compartilho do entendimento de que
o bem de terceiro não integra o patrimônio do devedor e, que,
nessa hipótese, não se pode admitir a classificação concursal

- 297 -

do crédito como garantia real, sendo, perante o devedor,
crédito comum, quirografário, como restou julgado na decisão
ora recorrida. Outrossim, não se pode perder de vista que um dos
imóveis é de propriedade da recuperanda e que tal fato deve ser
levado em consideração para fins de classificação do crédito,
respeitando, é claro, o limite do valor gravado, conforme dispõe o
art. 83 da Lei 11.101/2005.O art. 1.419 do CCB estabelece que os
credores titulares de créditos com garantia real são aqueles cujos
créditos são garantidos por penhor, anticrese ou hipoteca. Logo, os
credores detentores desse tipo de crédito estarão relacionados na
classe privilegiada até o limite do valor do bem gravado, e, o
montante que exceder, deverá ser relacionado como quirografário.
A tese recursal merece parcial acolhimento com a determinação de
reclassificação do crédito, referente ao contrato n. 404.401.201 Cédula de Crédito Bancário -, para a classe II - (garantia real), até
o limite da garantia ofertada pelo imóvel da matrícula de n. 16.321.
O saldo devedor que exceder o valor do bem, deverá ser mantido
na classe dos créditos quirografários, conforme preceitua inclusive
o art. 41, §2º da Lei recuperacional, ao dispor sobre o processo de
votação dos credores de acordo com suas classes e quando estes
possuem mais de uma classe para um mesmo crédito, o que é o
caso dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50701129820208217000,
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton
Carpes da Silva, Julgado em: 27-05-2021)
Impugnação de crédito em recuperação judicial apresentada por
recuperanda. Decisão de improcedência. Agravo de instrumento.
Sendo garantido por alienação fiduciária de bem imóvel de
terceiro, o crédito não ostenta privilégio perante a
recuperanda. A respeito, o Enunciado VI do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial: "Inaplicável o disposto no
art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, ao crédito com garantia
prestada por terceiro, que se submete ao regime
recuperacional, sem prejuízo do exercício, pelo credor, de seu
direito contra o terceiro garantidor." Crédito, portanto,
concursal, a ser habilitado na classe dos quirografários.
Súmula 581/STJ. Precedentes das Câmaras de Direito Empresarial
deste Tribunal. Reforma da decisão recorrida. Agravo de
instrumento a que se dá provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento
2014651-71.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão
Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Campinas - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2021; Data
de Registro: 05/05/2021)
Recuperação
recuperandas

judicial. Decisão que deferiu pedido das
para suspensão de cobrança administrativa
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decorrente de alienação fiduciária. Agravo de instrumento de
credor, aduzindo que a garantia foi constituída sobre imóvel de
terceiro. Natureza quirografária dos créditos que não foi
contestada pela agravante e, ademais, decorre do próprio fato
de a garantia ter sido prestada por terceiro. Pretensão satisfativa
que se encontra suspensa em razão do "stay period". Imóveis
utilizados pelas recuperandas em sua principal atividade
econômica. Essencialidade dos bens que igualmente impede a
pretensão satisfativa. Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento a que se nega provimento. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2181667-26.2016.8.26.0000; Relator (a): Cesar
Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2017; Data de Registro: 22/02/2017)

- Aqueles créditos que possuem garantia hipotecária em nome de terceiros e
garantia pignoratícia, devem ser classificados como garantia real até o limite
da garantia pignoratícia, sendo o saldo classificado como quirografário.
- Aqueles créditos que possuem somente garantia pignoratícia, devem ser
classificados como garantia real até o limite da garantia, sendo o saldo
classificado como quirografário.
No que diz respeito aos créditos que sejam oriundos de cédulas rurais,
discorda-se de qualquer cálculo apresentado pela instituição financeira que:
- Incida comissão de permanência, vez que, mesmo que pactuada, é ilegal:
*Ação revisional – Cédula rural hipotecária.
Capitalização dos
juros – Possibilidade de capitalização dos juros com base no art. 5º
do Decreto-Lei 167/67, desde que expressamente pactuada –
Inteligência da Súmula 93 do STJ – Sentença reformada – Recurso
provido. Comissão de permanência – Cobrança – Ilegalidade
– Vedada a cobrança de tal comissão em cédula de crédito
rural – Instituição financeira autorizada a cobrar, após a
inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios
pactuada, elevada de 1% ao ano, juros de mora e multa
contratual – Decreto-lei 167/1967 – Sentença mantida – Recurso
negado.
Honorários advocatícios de sucumbência –
Sucumbência recíproca – Redução – Descabimento – Verba
honorária fixada em consonância com os critérios do art. 85, §2º do
CPC/2015 – Recurso negado Recurso provido em parte.* (TJSP;
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Apelação Cível 1000993-76.2017.8.26.0213; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Guará - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de
Registro: 21/10/2020)

- Incida juros moratórios superiores a 1% a.a., vez que deve ser observado o
art. 5º do DL 167/67, que assim prevê:
Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros
e poderão sofrer correção monetária às taxas e aos índices que o
Conselho Monetário Nacional fixar, calculados sôbre os saldos
devedores da conta vinculada à operação, e serão exigíveis em 30
de junho, 31 de dezembro, no vencimento, na liquidação da cédula
ou, também, em outras datas convencionadas no título, ou
admitidas pelo referido Conselho.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da
cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.

- Incida juros remuneratórios superiores a 12% a.a.:
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – Revisão e repetição de
valores pagos em excesso – Sentença de improcedência –
Insurgência do autor – Dívida vencida e objeto de repactuação,
mediante assinatura de "Aditivo de Retificação e Ratificação" e
aplicação de taxa de juros superior àquela contratada inicialmente
– Possibilidade – Necessidade de observação para a
repactuação, todavia, do limite de 12% ao ano para a taxa de
juros – Por ausência de deliberação do CMN, a taxa de juros
remuneratórios está limitada em 12% ao ano para as cédulas
de crédito rural, comercial e industrial – Apuração dos valores
pagos em excesso em liquidação – Danos morais não verificados –
A mera cobrança de taxa de juros acima da limitação firmada pela
jurisprudência não enseja reparação de danos morais –
Procedência, em parte, do pedido – Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1004342-54.2019.8.26.0072; Relator (a):
Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Bebedouro - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de
Registro: 11/05/2021)
*Embargos à execução – Cédula rural pignoratícia – Sentença de
improcedência – Alegação de excesso de execução – Encargos de
inadimplência – Em que pese a previsão em abstrato para a
cobrança da comissão de permanência, não há indício de sua
efetiva cobrança, na hipótese – Ilegalidade dos encargos
moratórios – Inocorrência - Nas operações de crédito rural, a
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