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01.  

Apresentante: AGRODANIELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 25.414,02 - crédito quirografário. 

Pretensão: redução da importância do crédito quirografário. 

Valor declarado pelo credor: R$ 24.050,00. 

Documentos apresentados: (01) petição de divergência, (02) contrato 

particular de confissão de dívidas sem garantia, (03) memória de cálculo, (04) 

procuração e (05) 28ª Alteração e Consolidação de Contrato Social. 

Contraditório: “A Recuperanda não se opõe a redução do crédito.” 

Resultado: 

- o Credor sustenta que seu crédito quirografário perfaz a monta de R$ 

24.050,00, concernente à importância atualizada do débito decorrente do 

Contrato Particular de Confissão de Dívidas sem Garantia pactuado junto à 

Recuperanda; 

- a Recuperanda, a seu turno, concorda com a pretensão do Credor; 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência do Contrato Particular de Confissão de Dívidas sem Garantia, 

firmado em 03/12/2018, por meio do qual a Recuperanda confessou uma 

dívida de R$ 25.000,00 a ser paga em 50 (cinquenta) parcelas semanais de 

R$ 500,00 cada; 

- todavia, a Recuperanda realizou apenas a amortização de 13 (treze) 

parcelas, totalizando a importância de R$ 6.500,00;  

- por essa razão, restou um débito de R$ 18.500,00 em 18/03/2019 (data do 

último demonstrativo de depósito); 

- encargos moratórios bem delimitados na Cláusula 5 do Contrato, o que 

permite aferir veracidade ao cálculo apresentado pelo Credor: 
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- além disso, não há notícia de pagamento de crédito sujeito à Recuperação 

Judicial após o ajuizamento do feito; 

- 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; 

- divergência acolhida. 

Providências: minorar a importância do crédito em favor de AGRODANIELI 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. de R$ 25.414,02 para R$ 24.050,00, dentre 

os quirografários. 

 

02.  

Apresentante: BANCO BRADESCO S/A 

Natureza: divergência de valor.  

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 50.084,85 - crédito quirografário. 

Pretensão: majoração do crédito quirografário.  

Valor declarado pelo credor: R$ 115.272,72. 

Documentos apresentados: (01) petição de divergência, (02) procuração, (03) 

Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 010.563.714, 

(04) planilha financeira – contrato nº 563714, (05) extrato mensal, (06) planilha 

financeira – contrato nº 627704, (07) Cédula de Crédito Bancário Cheque Flex 

– Pessoa Jurídica e (08) demonstrativo do débito e atualização do débito nº 

455/7.570.300. 
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Contraditório: “O valor informado no edital de credores está correto, não 

havendo contradição entre as informações, sendo o valor apresentado 

baseado na ficha gráfica do contrato e extrato do dia do pedido.” 

Resultado: 

- o Credor sustenta que seu crédito quirografário perfaz a monta de R$ 

115.272,72, concernente à importância atualizada do débito oriundo do (i) 

Contrato Capital de Giro nº 563.714, do (ii) Contrato Limite Rotativo Flex nº 

62.704; e do (iii) Contrato Cheque Flex nº 7.570.300; 

- a Recuperanda, a seu turno, discorda da pretensão do Credor; 

- pois bem, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, 

conforme art. 28, 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 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 das operações;  

➢ CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO Nº 

010.563.714: 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência da Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo – Capital de Giro nº 

010.563.714, firmada em 18/11/2016, por meio da qual a Recuperanda 

confessou uma dívida de R$ 75.000,00 e se comprometeu a pagar 36 parcelas 

que somam o valor de R$ 140.385,24; 

- encargos moratórios bem delimitados na Cláusula 5 da Cédula, o que 

permite aferir veracidade 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$ 47.467,74 corresponde ao valor do crédito 

atualizado até a data 02/08/2019, data de ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF; 

- quanto à classificação, não se desconhece que referida operação de crédito 

está garantido por cessão fiduciária, conforme se vê abaixo:  

 

 

 

- a legislação concursal 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); 

- dessarte, não restam dúvidas de que a cessão fiduciária constitui benesse 

legal para exclusão de crédito garantido por tal espécie dos efeitos da 

recuperação judicial (REsp. 1.263.500/ES); 
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- a omissão do Credor pode ser interpretada como o exaurimento da garantia 

ou a renúncia à mesma;  

- conforme o Enunciado nº 51, da 1ª Jornada de Direito Comercial, se o valor 

dos bens objeto de garantia foi inferior ao valor da dívida, o saldo 

remanescente é crédito quirografário sujeito à Recuperação Judicial: 

 
“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.”

  

- ainda, a respeito do tema, o magistrado e doutrinador Marcelo Barbosa 

Sacramone destaca: 

 
“Não satisfeita a dívida principal, o credor fiduciário pode retomar a 
coisa que é de sua propriedade. Não poderá, contudo, exigir a 
satisfação da obrigação por diversa forma ou executar o montante 
de seu crédito. O credor não se sujeita à recuperação judicial 
apenas pelo bem que lhe foi transferido fiduciariamente, o qual 
deve ser liquidado e amortizará seu crédito. Caso o bem não seja 
suficiente à satisfação do crédito, o remanescente se sujeita aos 
efeitos da recuperação judicial.”1 

 

- nesse sentido, a anuência do credor em submeter a integralidade de seu 

crédito aos efeitos da recuperação judicial não importa em afronte à legislação 

concursal; 

- a doutrina de Manoel Justino Bezerra Filho vaticina que “se houver – embora 

extremamente improvável – anuência do credor, esses valores podem ser 

 
1 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 
São Paulo: Saraiva Educação. p. 207. 
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incluídos na decisão que concede a recuperação na forma do art. 58, se 

houver concordância do credor”2; 

- conclui-se, portanto, pela manutenção da classificação do crédito oriundo da 

Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo – Capital de Giro nº 010.563.714 

dentre os quirografários; 

➢ CONTRATO LIMITE ROTATIVO FLEX Nº 062.704: 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência de lançamento creditício na conta corrente da Recuperanda, na 

monta de R$ 10.000,00, sob a rubrica 0627704, na data de 21/12/2016: 

 

 

 

- outrossim, verifica-se através do demonstrativo de débito apresentado pelo 

Banco Credor que o valor de R$ 6.889,96 corresponde à monta do crédito 

atualizado até a data 02/08/2019, data de ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF; 

- 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; 

➢ CONTRATO CHEQUE FLEX Nº 7.570.300: 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência da Cédula de Crédito Bancário Cheque Flex nº 7.570.300, firmada 

 
2 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 
11.101/2005: comentada artigo por artigo. 13 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2018, p. 181. 
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em 20/12/2016, por meio da qual a Recuperanda ficaria livre para utilizar o 

limite de crédito, que estaria disponível em sua Conta-Corrente, seja por meio 

do Cheque Especial, do Crédito Pessoal, do Cartão de Crédito ou do uso 

conjugado dessas modalidades de crédito; 

- encargos moratórios bem delimitados na Cláusula 4 do Contrato, o que 

permite aferir veracidade ao cálculo apresentado pelo Banco Credor: 

 

 

 

- portanto, verifica-se através do demonstrativo de débito apresentado pelo 

Banco Credor que o valor de R$ 60.915,02 corresponde à monta do crédito 

atualizado até a data 02/08/2019, data de ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF; 

- 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; 

- divergência acolhida. 

Providências: majorar a importância do o crédito em favor de BANCO 

BRADESCO S/A de R$ 50.084,85 para R$ 115.272,72, dentre os 

quirografários. 

 

03. 

Apresentante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – 

BANRISUL S/A 

Natureza: divergência de valor e de sujeição ao procedimento. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 201.545,37 - crédito quirografário. 

Pretensão:  

• redução da importância do crédito quirografário;  
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• exclusão de operações do concurso de credores. 

Valor declarado pelo credor: R$ 37.662,76 - crédito quirografário. 

Documentos apresentados: (01) petição de divergência, (02) Termo de 

Adesão ao Cartão de Crédito Empresarial Banrisul, (03) Aditamento ao Termo 

de Adesão ao Cartão de Crédito Empresarial Banrisul (08/06/2018), (04) 

Aditamento ao Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Empresarial Banrisul 

(23/05/2018), (05) Extrato Cartão Business, (06) Contrato de Abertura de 

Crédito em Conta Corrente – Pessoa Jurídica – Conta Empresarial nº 

2013031532100082000308/00038 – Agência – C/C nº 0315 06.850549.0-7, 

(07) Cédula de Crédito Bancário nº 2017031530100291000015, (08) Termo 

de Autorização para Manutenção de Domicílio Bancário (19/07/2017), (09) 

Cédula de Crédito Bancário nº 574383, (10) Primeiro Aditamento à Cédula de 

Crédito Bancário nº 574383, (11) Segundo Aditamento à Cédula de Crédito 

Bancário nº 574383, (12) Termo para Alteração da Manutenção de Domicílio 

Bancário – “Trava”, (13) Termo de Autorização para Manutenção de Domicílio 

Bancário (25/06/2018), (13) Termo de Autorização para Manutenção de 

Domicílio Bancário (10/10/2017), (14)  Cédula de Crédito Bancário nº 

1471946, (15) Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 1471946, 

(16) Segundo Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 1471946, (17) 

Termo de Autorização para Manutenção de Domicílio Bancário (25/06/2018), 

(18) Termo para Alteração da Manutenção de Domicílio Bancário – “Trava”, 

(19) Termo de Autorização para Manutenção de Domicílio Bancário 

(06/04/2018), (20) Cédula de Crédito Bancário nº 1472005, (21) Primeiro 

Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 1472005. 

Contraditório: “Não há créditos extraconcursais em favor do Apresentante, os 

créditos havidos são exclusivamente concursais. No tocante ao valor do 

crédito, entende correto o lançamento, mas sendo a pretensão do 

Apresentante a redução do valor do crédito, não há oposição da 

Recuperanda.” 

Resultado: 

- o Credor sustenta que seu crédito quirografário perfaz a monta de R$ 

37.662,76, concernente à importância atualizada do débito oriundo do Cartão 
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de Crédito Empresarial Master Business nº 5526 3760 7240 0102 e do 

Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Pessoa Jurídica – Conta 

Empresarial nº 2013031532100082000308/00038 – Agência 0315 C/C nº 

06.850549.0-7; 

- outrossim, o Credor sustenta que seu crédito decorrente das Cédulas de 

Crédito Bancário nº 2017031530100291000015, nº 574383, nº 1471946 e nº 

1472005 não está sujeito aos efeitos do procedimento recuperatório (art. 49 

da Lei nº 11.101/2005), uma vez que tais operações estariam garantidas por 

alienação fiduciária;  

- a Recuperanda, a seu turno, discorda da pretensão do Credor, informando 

a inexistência de créditos extraconcursais; 

- inicialmente, serão analisados os créditos informados pela Casa Bancária 

como sujeitos ao procedimento recuperatório; 

i) dos créditos sujeitos à Recuperação Judicial 

➢ CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL MASTER BUSINESS Nº 5526 3760 7240 

0102: 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Empresarial Banrisul, 

firmado em 09/04/2018, por meio do qual a Recuperanda aderiu ao Cartão de 

Crédito Banrisul; 

- 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$ 14.614,98 corresponde à monta do crédito 

atualizado até a data 02/08/2019, 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; 
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- por essa razão, impõe-se habilitar o crédito, na importância de R$ 14.614,98, 

decorrente do Cartão de Crédito Empresarial Master Business nº 5526 3760 

7240 0102, dentre os quirografários; 

➢ CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA 

JURÍDICA – CONTA EMPRESARIAL Nº 2013031532100082000308/00038 – 

AGÊNCIA 0315 C/C Nº 06.850549.0-7: 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

celebração do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Pessoa 

Jurídica – Conta Empresarial nº 2013031532100082000308/00038 – Agência 

0315 C/C nº 06.850549.0-7 em 11/09/2013; 

- o extrato bancário contém as bases gerais originais e a situação atual das 

operações financeiras, detendo presunção de veracidade; 

- verifica-se através do demonstrativo de débito apresentado pelo Banco 

Credor que o valor de R$ 23.047,78 corresponde à monta do crédito 

atualizado até a data 02/08/2019, 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$ 23.047,78, 

decorrente do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Pessoa 

Jurídica – Conta Empresarial nº 2013031532100082000308/00038 – Agência 

0315 C/C nº 06.850549.0-7, dentre os quirografários; 

ii) dos créditos não sujeitos à Recuperação Judicial 

- após análise dos créditos noticiados como sujeitos, serão analisados os 

créditos informados como extraconcursais pela Casa Bancária; 

➢ CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2017031530100291000015: 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência da Cédula de Crédito Bancário nº 2017031530100291000015, 

firmada em 19/07/2017, por meio da qual a Recuperanda confessou uma 
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dívida de R$ 150.000,00 e se comprometeu a pagar 24 parcelas que somam 

o valor de R$ 196.451,79; 

- quanto à classificação, não se desconhece que a referida operação de 

crédito está garantida por cessão fiduciária, conforme se vê abaixo:  

 

 

 

- a legislação concursal 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); 

- dessarte, não restam dúvidas de que a cessão fiduciária constitui benesse 

legal para exclusão de crédito garantido por tal espécie dos efeitos da 

recuperação judicial (REsp 1.263.500/ES); 

- em que pese referida operação ter sido objeto de registro, a jurisprudência 

do C. Superior Tribunal de Justiça entende que a exigência de registro, para 

efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no 

tratamento legal reportado pelo art. 66-B, da Lei n. 4.728/95, à cessão 

fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito 

(bens incorpóreos e fungíveis, por natureza); 

- outrossim, é incontroverso que a cessão fiduciária sobre títulos de créditos 

opera a transferência da titularidade dos créditos cedidos (art. 18 da Lei n.º 

9.514/1997); 

- em atenção à própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a 

garantia fiduciária, sua identificação no respectivo contrato, naturalmente, 

referir-se-á à mensuração do valor constante da conta vinculada ou dos 

"recebíveis", cedidos em garantia ao débito proveniente do mútuo bancário e 

representados por títulos de crédito; 
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- nesse sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a 

garantia fiduciária exige identificação do crédito, e não dos títulos objeto da 

cessão, senão vejamos: 

 

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO 
FIDUCIARIAMENTE AO ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO DE 
CRÉDITO (DUPLICATAS VIRTUAIS) NÃO SE ENCONTRARIA 
DEVIDAMENTE DESCRITO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 
DESCABIMENTO. CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, 
OBJETO DE CESSÃO. RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DA 
LEI DE REGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 3. Por 
meio da cessão fiduciária de direitos creditórios, representados 
pelos correlatos títulos, o devedor fiduciante, a partir da 
contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor 
fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá 
apoderar-se diretamente do crédito constante em conta vinculada 
("trava bancária") ou receber o respectivo pagamento diretamente 
do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Por consectário, em 
atenção à própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a 
garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, sua 
identificação no respectivo contrato, naturalmente, referir-se-á à 
mensuração do valor constante da conta vinculada ou dos 
"recebíveis", cedidos em garantia ao débito proveniente do mútuo 
bancário e representados por títulos de crédito. 4. A exigência de 
especificação do título representativo do crédito, como requisito 
formal à conformação do negócio fiduciário, além de não possuir 
previsão legal - o que, por si, obsta a adoção de uma interpretação 
judicial ampliativa - cede a uma questão de ordem prática 
incontornável. Por ocasião da realização da cessão fiduciária, 
afigura-se absolutamente possível que o título representativo do 
crédito cedido não tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, 
desde logo, sua determinação no contrato. 5. Registre-se, inclusive, 
que a lei especial de regência (Lei n. 10.931/2004, que disciplina a 
cédula de crédito bancário) é expressa em admitir que a cessão 
fiduciária em garantia da cédula de crédito bancário recaia sobre 
um crédito futuro (a performar), o que, per si, inviabiliza a 
especificação do correlato título (já que ainda não emitido). (...)” 
(REsp 1797196/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) 
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- sendo assim, a especificação deve ser realizada a permitir a identificação 

dos créditos quando vierem a existir, eis que o objeto precisa ser determinável, 

ainda que não determinado; 

- in casu, a descrição pormenorizada dos direitos creditórios objetos de 

cessão fiduciária importa na regular constituição da cessão fiduciária (66-B, 

"caput", e § 4º, da Lei nº 4.728/1965): 

 

 

 

- conclui-se, portanto, pela exclusão do crédito decorrente da Cédula de 

Crédito Bancário nº 2017031530100291000015 dos efeitos da Recuperação 

Judicial; 

➢ CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 574383: 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência da Cédula de Crédito Bancário nº 5743283, firmada em 10/10/2017, 

por meio da qual a Recuperanda confessou uma dívida de R$ 120.000,00 e 

se comprometeu a pagar 24 parcelas que somam o valor de R$ 156.162,05; 

- quanto à classificação, não se desconhece que referida operação de crédito 

está garantido por cessão fiduciária, conforme se vê abaixo: 
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- a legislação concursal 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); 

- dessarte, não restam dúvidas de que a cessão fiduciária constitui benesse 

legal para exclusão de crédito garantido por tal espécie dos efeitos da 

recuperação judicial (REsp 1.263.500/ES); 

- em que pese referida operação ter sido objeto de registro, a jurisprudência 

do C. Superior Tribunal de Justiça entende que a exigência de registro, para 

efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no 

tratamento legal reportado pelo art. 66-B, da Lei n. 4.728/95, à cessão 

fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito 

(bens incorpóreos e fungíveis, por natureza); 

- outrossim, é incontroverso que a cessão fiduciária sobre títulos de créditos 

opera a transferência da titularidade dos créditos cedidos (art. 18 da Lei n.º 

9.514/1997); 
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- em atenção à própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a 

garantia fiduciária, sua identificação no respectivo contrato, naturalmente, 

referir-se-á à mensuração do valor constante da conta vinculada ou dos 

"recebíveis", cedidos em garantia ao débito proveniente do mútuo bancário e 

representados por títulos de crédito; 

- nesse sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a 

garantia fiduciária exige identificação do crédito, e não dos títulos objeto da 

cessão (REsp 1797196/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019); 

- sendo assim, a especificação deve ser realizada a permitir a identificação 

dos créditos quando vierem a existir, eis que o objeto precisa ser determinável, 

ainda que não determinado; 

- in casu, a descrição pormenorizada dos direitos creditórios objetos de 

cessão fiduciária importa na regular constituição da cessão fiduciária (66-B, 

"caput", e § 4º, da Lei nº 4.728/1965): 

 

 

 

- conclui-se, portanto, pela exclusão do crédito decorrente da Cédula de 

Crédito Bancário nº 574383 dos efeitos da Recuperação Judicial; 

➢ CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 1471946: 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência da Cédula de Crédito Bancário nº 1471946, firmada em 06/04/2018, 

por meio da qual a Recuperanda confessou uma dívida de R$ 50.000,00 e se 

comprometeu a pagar 24 parcelas que somam o valor de R$ 64.119,39; 

- quanto à classificação, não se desconhece que referida operação de crédito 

está garantido por cessão fiduciária, conforme se vê abaixo: 
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- a legislação concursal 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); 

- dessarte, não restam dúvidas de que a cessão fiduciária constitui benesse 

legal para exclusão de crédito garantido por tal espécie dos efeitos da 

recuperação judicial (REsp 1.263.500/ES); 

- em que pese referida operação ter sido objeto de registro, a jurisprudência 

do C. Superior Tribunal de Justiça entende que a exigência de registro, para 

efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no 

tratamento legal reportado pelo art. 66-B, da Lei n. 4.728/95, à cessão 

fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito 

(bens incorpóreos e fungíveis, por natureza); 

- outrossim, é incontroverso que a cessão fiduciária sobre títulos de créditos 

opera a transferência da titularidade dos créditos cedidos (art. 18 da Lei n.º 

9.514/1997); 

- em atenção à própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a 

garantia fiduciária, sua identificação no respectivo contrato, naturalmente, 

referir-se-á à mensuração do valor constante da conta vinculada ou dos 
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"recebíveis", cedidos em garantia ao débito proveniente do mútuo bancário e 

representados por títulos de crédito; 

- nesse sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a 

garantia fiduciária exige identificação do crédito, e não dos títulos objeto da 

cessão (REsp 1797196/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019); 

- sendo assim, a especificação deve ser realizada a permitir a identificação 

dos créditos quando vierem a existir, eis que o objeto precisa ser determinável, 

ainda que não determinado; 

- in casu, a descrição pormenorizada dos direitos creditórios objetos de 

cessão fiduciária importa na regular constituição da cessão fiduciária (66-B, 

"caput", e § 4º, da Lei nº 4.728/1965): 

 

 

 

- conclui-se, portanto, pela exclusão do crédito decorrente da Cédula de 

Crédito Bancário nº 1471946 dos efeitos da Recuperação Judicial; 

➢ CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 1472005: 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência da Cédula de Crédito Bancário nº 1472005, firmada em 06/04/2018, 

por meio da qual a Recuperanda confessou uma dívida de R$ 50.000,00 e se 

comprometeu a pagar 24 parcelas que somam o valor de R$ 64.119,39; 

- quanto à classificação, não se desconhece que referida operação de crédito 

está garantido por cessão fiduciária, conforme se vê abaixo: 
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- a legislação concursal 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); 

- dessarte, não restam dúvidas de que a cessão fiduciária constitui benesse 

legal para exclusão de crédito garantido por tal espécie dos efeitos da 

recuperação judicial (REsp 1.263.500/ES); 

- em que pese referida operação ter sido objeto de registro, a jurisprudência 

do C. Superior Tribunal de Justiça entende que a exigência de registro, para 

efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no 

tratamento legal reportado pelo art. 66-B, da Lei n. 4.728/95, à cessão 

fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito 

(bens incorpóreos e fungíveis, por natureza); 

- outrossim, é incontroverso que a cessão fiduciária sobre títulos de créditos 

opera a transferência da titularidade dos créditos cedidos (art. 18 da Lei n.º 

9.514/1997); 

- em atenção à própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a 

garantia fiduciária, sua identificação no respectivo contrato, naturalmente, 

referir-se-á à mensuração do valor constante da conta vinculada ou dos 

"recebíveis", cedidos em garantia ao débito proveniente do mútuo bancário e 

representados por títulos de crédito; 

- nesse sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a 

garantia fiduciária exige identificação do crédito, e não dos títulos objeto da 

cessão (REsp 1797196/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019); 
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- sendo assim, a especificação deve ser realizada a permitir a identificação 

dos créditos quando vierem a existir, eis que o objeto precisa ser determinável, 

ainda que não determinado; 

- in casu, a descrição pormenorizada dos direitos creditórios objetos de 

cessão fiduciária importa na regular constituição da cessão fiduciária (66-B, 

"caput", e § 4º, da Lei nº 4.728/1965);  

- conclui-se, portanto, pela exclusão do crédito decorrente da Cédula de 

Crédito Bancário nº 1472005 dos efeitos da Recuperação Judicial; 

- divergência acolhida; 

Providências: 

- minorar a importância do crédito em nome BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – BANRISUL S/A de R$ 201.545,37 para R$ 37.662,76, 

dentre os quirografários; 

- excluir o crédito decorrente das Cédulas de Crédito Bancário nº 

2017031530100291000015, nº 574383, nº 1471946 e nº 1472005, dos efeitos 

da Recuperação Judicial. 

 

04.  

Apresentante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Natureza: divergência de valor e de sujeição ao procedimento. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 733.753,63 - crédito quirografário. 

Pretensão: reconhecimento da não sujeição do crédito ao procedimento 

recuperatório.  

Valor declarado pelo credor: R$ 807.707,45 - crédito não sujeito. 

Documentos apresentados: (01) petição de divergência, (02) procuração, (03) 

substabelecimento, (04) Cédula de Crédito Bancário – Renegociação de 

Crédito Comercial PJ – nº 18.3063.690.0000.347-01, (05) Termo de 

Constituição de Garantias – Pessoa Jurídica da Cédula de Crédito Bancário 

nº 18.3063.690.0000.347-01 – Matrícula 100.603, (06) Termo de Constituição 

de Garantias – Pessoa Jurídica da Cédula de Crédito Bancário nº 

18.3063.690.0000.347-01 – Matrícula 100.604, (07) Matrícula de Imóvel nº 

100.603, (08) Matrícula de Imóvel nº 100.604, (09) Demonstrativo de Cálculo 
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– Contrato nº 18.3063.690.0000347.01, (10) Demonstrativo de Evolução 

Contratual – Contrato nº 18.3063.690.0000347.01 e (11) Demonstrativo de 

Evolução Contratual e do Lançamento em Crédito em Atraso – Contrato nº 

18.3063.690.0000347.01. 

Contraditório: “O valor inscrito está correto, sendo utilizado os saldos das 

fichas gráficas da data do pedido, assim como, os extratos financeiros da data 

do pedido. Quanto a exclusão do procedimento, entende-se que é cabível a 

manutenção, primeiro porque as garantias não são da Recuperanda, mas de 

terceiros, segundo, por haver a possibilidade de figurar como credor aderente, 

mantendo privilégios, e garantindo o recebimento.” 

Resultado: 

- o Credor sustenta que seu crédito decorrente da renegociação da Cédula de 

Crédito Bancário nº 18.3063.690.0000347-01, firmada em 21/12/2018, não 

está sujeito aos efeitos do procedimento recuperatório (art. 49 da Lei nº 

11.101/2005), uma vez que referida operação estaria garantida por alienação 

fiduciária; 

- a Recuperanda, a seu turno, discorda da pretensão do Credor; 

- pois bem, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, 

conforme art. 28, 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 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 dos mesmos;  

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência da Cédula de Crédito Bancário – Renegociação de Crédito 

Comercial PJ nº 18.3063.690.0000347-01, firmada em 21/12/2018, por meio 
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da qual a Recuperanda confessou uma dívida de R$ 742.302,52 e se 

comprometeu a pagar 96 parcelas que somam o valor de R$ 670.000,00; 

- encargos moratórios bem delimitados na Cláusula 7 do Contrato, o que 

permite aferir veracidade ao cálculo apresentado pelo Banco Credor: 

 

 

 

- quanto à classificação, não se desconhece que referida operação de crédito 

está garantida por alienação fiduciária de imóveis, abaixo descritos:  

 

 (01) propriedade de Julcimar Neri Pasqualotto: 

 

 

 (02) propriedade de Julcelir Pasqualotto: 

 

 

- a garantia fiduciária foi devidamente registrada junto às matrículas, tal como 

exige o art. 23 da Lei nº 9.514/97: 
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“Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel 
mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato 
que lhe serve de título.  
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-
se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor 
direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.”   

 

- sucede que os bens de terceiros não integram o patrimônio da Recuperanda 

e, portanto, não podem ser utilizados para o pagamento das dívidas como um 

todo na lógica do concurso; 

- logo, tratando-se de crédito garantido por bens de terceiros, a Administração 

Judicial entende pela inaplicabilidade do art. 49, § 3º, da LRF; 

- 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;  

- se o privilégio diz respeito ao patrimônio do terceiro prestador da garantia, é 

ineficaz em relação ao patrimônio da devedora em recuperação judicial; 

- neste sentido há vários julgados dos nossos 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 
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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-
55.2016.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Guilherme Nunes Born, 
Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-09-2016). 
__________________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO COM 
GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO. PRETENSÃO DA 
AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO COMO CRÉDITO DE 
GARANTIA REAL. INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A pretensão da parte agravante, no 
presente caso, cinge-se (i) ao reconhecimento da classificação do 
crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro como crédito 
de garantia real, bem como (ii) o afastamento da sua condenação 
ao pagamento de honorários sucumbenciais. 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 
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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. 
Irretocável, portanto, a sua classificação como crédito quirografário. 
Precedentes. 3. No mais, a pretensão da parte agravante de que 
seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários 
sucumbenciais igualmente não merece acolhimento, porquanto o 
acordo suscitado não restou homologado. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 
70074513979, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 29/11/2017) 

 

- e não se diga que diferença haveria em relação à garantia fiduciária. Da 

mesma forma a hipoteca prestada por terceiros não torna o crédito passível 

de classificação dentre os créditos com garantia real, também a alienação 

fiduciária de bem de terceiro não pode atrair a incidência do art. 49, § 3º, da 

LRF;  

- aliás, o egrégio TJSP elaborou enunciado acerca da matéria:  
 

“Enunciado VI: 

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.” 

 

- dessa forma, a Administração Judicial entende que a operação em questão 

se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial;  

- todavia, o cálculo carreado pela instituição financeira atualiza o débito até 

11/12/2019, em descumprimento ao disposto no art. 9º, II, da LRF, já que a 

Recuperação Judicial foi ajuizada em 02/08/2019;  

- dessa forma, conforme os termos e condições previstos na Cédula de 

Crédito Bancário de nº 18.3063.690.0000347-01, a Administração Judicial 

acurou como devida a monta de R$ 771.295,79; 

- tal montante considera os seguintes valores em aberto na data do 

ajuizamento deste processo recuperatório: 
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Valor referente a amortização do principal (93 parcelas em 
aberto): 

R$ 655.913,56 

Valor referente a multa de 2% + juros moratório de 1% pro 
rata die: 

R$ 49.454,16 

Juros pro-rata atraso (Compensatórios) (1,59%): R$ 65.928,07 

R$ 771.925,79 

 

- divergência parcialmente acolhida para fins de majorar a importância do 

crédito, mantendo-o dentre os sujeitos ao concurso de credores. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito em favor de CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, de R$ 733.753,63 para R$ 771.925,79, dentre os quirografários.  

 

05.  

Apresentante: CONTRISUL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS 

PARA FRIGORÍFICO LTDA. 

Natureza: divergência de valor.  

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 266,30 - crédito quirografário. 

Pretensão: majoração do crédito quirografário.  

Valor declarado pelo credor: R$ 1.377,90 

Documentos apresentados: (01) petição de divergência, (02) petição de 

juntada de procuração, (03) 5ª Alteração e Consolidação Social e 6ª Alteração 

Social, (03) procuração, (04) memória de cálculo, (05) notas fiscais, (06) 

protesto de títulos. 

Contraditório: “Não há elementos para apresentar contraditório.” 

Resultado: 

- o Credor sustenta que seu crédito quirografário perfaz a monta de R$ 

1.377,90, concernente à importância atualizada do débito oriundo de produtos 

adquiridos em seu estabelecimento pela Recuperanda, no valor total de R$ 

1.119,00, acrescido de emolumentos, da seguinte forma:  
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- oportunizado o contraditório, a Recuperanda deixou de apresentar qualquer 

insurgência específica relativa ao valor do crédito em aberto apurado pelo 

Credor; 

- como se verifica da própria planilha acima colacionada, bem como das datas 

das notas fiscais que acompanham a divergência, os bens foram adquiridos 

pela Devedora em momento posterior ao ajuizamento da Recuperação 

Judicial, ocorrido em 02/08/2019; 

- por outro lado, sujeitam-se à Recuperação Judicial tão somente os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, LRF); 

- dessa forma, forçoso reconhecer que o crédito em questão não se sujeita ao 

concurso; 

- divergência não acolhida.  

Providências: excluir a CONTRISUL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 

ACESSÓRIOS PARA FRIGORÍFICO LTDA. do quadro de credores da 

Recuperanda.  
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06.  

Apresentante: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA 

CATARINA – SICREDI INTEGRAÇÃO DE ESTADOS RS/SC  

Natureza: divergência de sujeição ao procedimento.  

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 514.504,04 – quirografário.  

Pretensão: reconhecimento da não sujeição do crédito ao procedimento 

recuperatório.  

Valor declarado pelo credor: R$ 514.504,04 – crédito não sujeito. 

Documentos apresentados: (01) petição de divergência, (02) procuração, (03) 

certidão emitida pela JucisRS, (04) Cédula de Crédito Bancário nº 

B86023760-3, (05) Termo Aditivo de Re-Ratificação à Cédula de Crédito 

Bancário nº B86023760-3, (06) certidão do registro de imóveis de Passo 

Fundo – RS (Matrícula nº 61.767), (07) certidão do registro de imóveis de 

Passo Fundo – RS (Matrícula nº 91.574). 

Contraditório: “O crédito da Apresentante é garantido pelo imóvel do 

estabelecimento comercial, nessa condição, pode permanecer na condição 

de credor aderente, para recebimento do crédito, e até conclusão final, 

preservando as garantias.” 

Resultado: 

- o Credor sustenta que seu crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário 

nº B86023760-3, firmada em 16/11/2018, não está sujeito aos efeitos do 

procedimento recuperatório (art. 49 da Lei nº 11.101/2005), uma vez que 

referida operação estaria garantida por alienação fiduciária; 

- a Recuperanda, a seu turno, discorda da pretensão do Credor;  

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência da Cédula de Crédito Bancário nº B86023760-3, firmada em 

16/11/2018, por meio da qual a Recuperanda confessou uma dívida de R$ 

457.000,00 e se comprometeu a pagar 60 (sessenta) parcelas que somam o 

valor de R$ 759.170,40; 
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- nada obstante, a referida operação está garantida por alienação fiduciária 

de:  

 

(01) um imóvel de propriedade da Recuperanda: 

 

 

 (02) dois automóveis de propriedade da Recuperanda: 

 

 

(03) um imóvel de propriedade de Julcimar Neri Pasqualotto:  
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- pois bem, a garantia fiduciária imobiliária foi regularmente constituída nos 

termos definidos pelo art. 23 da Lei nº 9.514/974, através do registro do 

contrato que lhe serve de título junto à matrícula imobiliária; 

- no tocante ao imóvel objeto da matrícula nº 61.767, do Registro de Imóveis 

de Passo Fundo/RS, pertence a terceiro, Sr. Julcimar Neri Pasqualotto, motivo 

pelo qual entende a Administração Judicial no sentido da inaplicabilidade da 

exceção disposta no art. 49, § 3º, da LRF; 

- nesse sentido, verte o Enunciado n. VI do Grupo de Câmaras Reservadas 

de Direito Empresarial do TJ/SP, verbis: “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”;  

- a propósito, é a jurisprudência do égregio TJ/SP: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO 
APRESENTADA PELA CREDORA, ORA AGRAVADA – Crédito 
garantido por bem de terceiro - Inaplicabilidade do art. 49, §3º, da 
Lei nº 11.101/05, ao crédito com garantia prestada por terceiro, sem 
prejuízo do exercício, pelo credor, de seu direito contra o terceiro 
garantidor - Enunciado VI, do Grupo de Câmaras Reservadas de 
Direito.” (Classe/Assunto: Agravo de Instrumento 2234685-
54.2019.8.26.0000 / Recuperação judicial e Falência Relator(a): 
Sérgio Shimura. Comarca: Poá. Órgão julgador: 2ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial. Data do julgamento: 04/04/2014 
Data de publicação: 30/03/2020) 
_____________________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE 

 
4 “Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no 

competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.  
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da 
posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa 
imóvel.”   
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VALOR INFERIOR AO APONTADO PELA ADMINISTRADORA 
JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÉDULA DE 
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO. GARANTIA PRESTADA POR MEIO 
DE DUPLICATAS. AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO E 
INDIVIDUALIZAÇÃO DA GARANTIA. NÃO DEMONSTRADA A 
REGULAR CONSTITUIÇÃO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE 
RECEBÍVEIS.” (Classe/Assunto: Agravo de Instrumento 2092177-
85.2019.8.26.0000 / Recuperação judicial e Falência Relator(a): 
Alexandre Lazzarini Comarca: Mococa Órgão julgador: 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial Data do julgamento: 04/12/2019 
Data de publicação: 15/01/2020). 

 

- já com relação ao outro imóvel, objeto da matrícula nº 91.574, do RI de Passo 

Fundo/RS, pertence à Recuperanda, estando regularmente constituída  

garantia fiduciária para fins de incidência da exceção prevista no art. 49, § 3º, 

da LRF; 

- por sua vez, o registro da propriedade fiduciária de automóveis deverá ser 

realizado unicamente na repartição competente para o licenciamento para fins 

de incidência do art. 49, § 3º, da LRF; 
 

“Impugnação de crédito. Propriedade fiduciária que se constitui com 
o registro do contrato. Tratando-se de veículos, entretanto, como 
previsto na segunda parte do §1º do art. 1.361, do Código Civil, 
far-se-á unicamente na repartição competente para o 
licenciamento, dispensado o registro, também, no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos do domicílio da devedora. 
Entendimento da Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça. 
Diligência tomada pelo credor. Impugnação de crédito julgada 
procedente, com o reconhecimento da natureza extraconcursal do 
crédito. Inteligência do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. 
Recurso provido.”  (TJSP;  Agravo de Instrumento 2190882-
21.2019.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Presidente 
Prudente - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data 
de Registro: 13/02/2020) 

 

- no caso em comento, inexiste prova idônea a comprovar a regularidade da 

constituição da propriedade fiduciária dos automóveis DOBLO CARGO e 

FIORINO FURGÃO;  
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- sendo assim, conclui-se que a garantia fiduciária abrangeu tão somente o 

valor de avaliação do imóvel de matrícula nº 91.574, qual seja, R$ 334.957,00; 

- o saldo remanescente deverá se submeter aos efeitos do procedimento 

recuperacional, conforme jurisprudência já consolidada do nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SALDO DEVEDOR NÃO 
GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. SUBMISSÃO AOS 
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. CASO CONCRETO. 1. Hipótese 
em que a garantia fiduciária englobou apenas parte do débito objeto 
do contrato principal. 2. Saldo remanescente que deve se submeter 
aos efeitos da recuperação judicial, com inclusão na classe 
quirografários, tal como procedido na origem. Peculiaridade do 
caso concreto. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de 
Instrumento, Nº 70080821051, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-05-
2019) 

 

- divergência parcialmente acolhida.   

Providências:  

- minorar a importância do crédito em favor de COOPERATIVA DE CRÉDITO 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E 

SANTA CATARINA – SICREDI INTEGRAÇÃO DE ESTADOS RS/SC de R$ 

514.504,04 para R$ 179.547,04, dentre os quirografários; 

- excluir o crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº B86023760-3, 

até a importância de R$ 334.957,00, dos efeitos da Recuperação Judicial.  

 

07.  

Apresentante: COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA. 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 2.356,87 - crédito quirografário. 

Pretensão: redução da importância do crédito quirografário. 

Valor declarado pelo credor: R$ 878,49. 
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Documentos apresentados: (01) petição de divergência, (02) memória de 

cálculo, (03) Estatuto Social, (04) Ata de Assembleia Geral Ordinária nº 145, 

(05) Comprovante de Entrega nº 057183, (06) nota fiscal nº 199167, 

Contraditório: “Não há elementos para a alteração do valor informado no 

edital, mas a Recuperanda não se opõe a redução do crédito.” 

Resultado: 

- o Credor sustenta que seu crédito quirografário perfaz a monta de R$ 878,49, 

concernente à importância atualizada do débito oriundo da NF-e n° 199.167; 

- a Recuperanda, a seu turno, concorda com a pretensão do Credor; 

- além disso, não há notícia de pagamento de crédito sujeito à Recuperação 

Judicial após o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial; 

- 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; 

- logo, impõe-se o acolhimento da divergência. 

Providências: minorar a importância do crédito em favor de COOPERATIVA 

VINÍCOLA GARIBALDI LTDA. de R$ 2.356,87 para R$ 878,49, dentre os 

quirografários. 

 

08.  

Apresentante: QDELICIA SORVETES EIRELI 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: -- 

Pretensão: inclusão de crédito no procedimento recuperacional. 

Valor declarado pelo credor: R$ 2.104,98 - crédito de microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

Documentos apresentados: (01) correspondência eletrônica, (02) nota fiscal 

nº 000.044.857, (03) nota fiscal nº 000.044.987 e (04) nota fiscal nº 

000.045.328. 

Contraditório: “Não tenho dados sobre o Credor, nem informação de que há 

créditos em favor do Apresentante.” 

Resultado: 
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- o Credor sustenta que seu crédito perfaz a monta de R$ 2.104,98, 

concernente à importância atualizada do débito oriundo das NF-e nº 

000.044.857, 000.044.987 e 000.045.328; 

- a Recuperanda, a seu turno, discorda da pretensão do Credor; 

- preliminarmente, cumpre referir que houve um equívoco por parte da 

Recuperanda em arrolar o nome do credor AGENOR ANTONIO MICHAEL 

como titular de crédito quirografário na importância de R$ 2.104,98; 

- isso porque o CNPJ nº 97.177.430/0001-15, a qual pertenceria ao credor 

AGENOR ANTONIO MICHAEL (Evento 1, ANEXO6, Página 66), pertence na 

verdade à sociedade empresária SORVETES Q'DELICIA EIRELI, da qual 

AGENOR ANTONIO MICHAEL é sócio; 

 

 
Imagem 1. Relação de Credores apresentada pela Recuperanda  

 

 
Imagem 2. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

 

- sendo assim, havendo originalmente reconhecido a existência do crédito em 

favor do CNPJ nº 97.177.430/0001-15, impõe-se a alteração da titularidade 

do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda oposto 

razões suficientes para o afastamento da pretensão; 

- as notas fiscais nº 000.044.857, 000.044.987 e 000.045.328, que perfazem 

a monta de R$ 2.104,98, são aptas a demonstrar os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade; 
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- além disso, não há notícia de pagamento de crédito sujeito à Recuperação 

Judicial após o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial; 

- por fim, deve ser alterada a classificação do crédito para a classe dos 

titulares de créditos enquadrados como microempresas ou empresas de 

pequeno porte; 

- habilitação acolhida, com providência de ofício.  

Providências:  

- excluir AGENOR ANTONIO MICHAEL da relação de credores da 

Recuperanda;  

- habilitar crédito em nome de QDELICIA SORVETES EIRELI na importância 

de R$ 2.104,98, dentre aqueles enquadrados como microempresas ou 

empresas de pequeno porte. 

 

09.  

Apresentante: RIO GRANDE ENERGIA S/A  

Natureza: divergência de valor e classe. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 59.253,78 - crédito quirografário. 

Pretensão:  

• redução da importância do crédito quirografário; 

• exclusão de operações do concurso de credores.  

Valor declarado pelo credor: R$ 17.221,36 - crédito quirografário. 

Documentos apresentados: (01) petição de divergência, (02) termo de 

confissão de dívida nº 90000003388 e (03) documentação societária e 

procuração. 

Contraditório: “Analisando os registros financeiros da empresa, há 

concordância com a divergência de valor, se contatando que os valores do 

parcelamento contratado em 02/2019 está inscrito corretamente, já os demais 

créditos informados no edital, foram pagos ao fornecedor, para manutenção 

do fornecimento de energia elétrica. O valor do crédito é R$ 17.221,36 

referente à 8 duplicatas do parcelamento contratado.” 

Resultado: 
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- a Credora sustenta que seu crédito quirografário perfaz a importância de R$ 

17.221,36, concernente à importância atualizada do débito oriundo do Termo 

de Confissão de Dívida nº 90000003388;  

- outrossim, a Credora sustenta que seu crédito decorrente das faturas nº 

902102826916 e 914650946059 não está sujeito aos efeitos do procedimento 

recuperatório (art. 49 da Lei nº 11.101/2005), uma vez que se trata de crédito 

com marco temporal posterior à data de ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- a Recuperanda, a seu turno, concorda com a pretensão do Credor; 

➢ TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 90000003388 

- pois bem, a confissão de dívida assinada na presença de 02 (duas) 

testemunhas é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, III, do CPC, in 

verbis: 

 
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) 
testemunhas;” 

 

- 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 dos mesmos; 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência do Termo de Confissão de Dívida nº 90000003388, firmada em 

25/06/2019, por meio da qual a Recuperanda confessou uma dívida de R$ 

21.526,7 e se comprometeu a pagar em 10 (dez) parcelas de R$ 2.152,67 

cada; 

- todavia, a Recuperanda realizou apenas a compensação de 02 (duas) 

parcelas, totalizando a importância de R$ 4.305,34; por essa razão, restou um 

débito de R$ 17.221,36; 

- considerando, pois, que o saldo devedor se refere às parcelas vencidas após 

a data de ajuizamento da recuperação, não há que se falar em infração ao art. 

9º, II, da LRF; 
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- 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; 

- correto, portanto, a indicação do valor de R$ 17.221,36, dentre os 

quirografários, como devido a esse título; 

➢ FATURAS Nº 902102826916 E 914650946059: 

- a Credora sustenta que seu crédito decorrente das faturas nº 902102826916 

e 914650946059 não está sujeito aos efeitos do procedimento recuperatório 

(art. 49 da Lei nº 11.101/2005); 

- a Administração Judicial consigna que o artigo 49, “caput” da Lei 

11.101/2005, estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos; 

- assim, cuidando-se de crédito relativo a consumo de energia elétrica, só 

ostenta natureza concursal aquele relativo a consumo ocorrido antes do 

ajuizamento da recuperação judicial, ainda que vencido após esse 

ajuizamento; 

- isso significa dizer que o crédito decorrente do consumo ocorrido depois do 

ajuizamento da recuperação judicial ostenta natureza extraconcursal; 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se que a fatura nº 

902102826916 refere-se ao consumo de energia elétrica compreendida entre 

10/01/2020 e 07/02/2020, razão pela qual ostenta natureza extraconcursal; 

- por outro lado, a Credora deixou de apresentar a fatura nº 914650946059, 

razão pela qual resta prejudicada a análise nesta parte; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: 

- minorar a importância do crédito em favor de RIO GRANDE ENERGIA S/A 

de R$ 59.253,78 para R$ 17.221,36, dentre os quirografários; 

- excluir o crédito decorrente da fatura nº 902102826916 dos efeitos da 

Recuperação Judicial. 

 

10.  

Apresentante: SANTANDER (BRASIL) S/A 
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Natureza: divergência de valor.  

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 353.515,72 - crédito quirografário. 

Pretensão: majoração do crédito quirografário. 

Valor declarado pelo credor: R$ 355.290,16 

Documentos apresentados: (01) petição de divergência, (02) Cédula de 

crédito n. 00331141300000017250; (03) planilha de cálculo.  

Contraditório: N/A 

Resultado:  

- a Casa Bancária registra que o crédito arrolado decorre da Cédula de Crédito 

Bancário n. 00331141300000017250 (modalidade Capital de Giro), emitida 

em 10/05/2018, no valor de R$ 242.013,85, com pagamento ajustado em 36 

parcelas mensais conforme o fluxo de pagamento contratado, vencendo a 

primeira em 25/06/2018 e a última em 25/05/2021;  

- infoma que a taxa de juros foi ajustada em 3,47% ao mês (taxa efetiva de 

50,58% ao ano) e que a Recuperanda deixou de efetuar o pagamento a partir 

da 2ª parcela, resultando na aplicação dos encargos moratórios contratados 

(1% a.m.) e multa de 2%;  

- junta à divergência planilha de cálculo com as amortizações realizadas, 

inclusive dos acordos extrajudiciais pactuados, bem como a Cédula de Crédito 

Bancário n. 00331141300000017250, postulando a majoração de R$ 1.774,44 

no crédito inicialmente arrolado;  

- pelos dos documentos juntados é possível constatar a presença dos 

atributos de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, a qual se sujeita ao 

procedimento recuperatório, porquanto anterior ao pedido de Recuperação 

Judicial (art. 49, caput, LRF);  

- a planilha de atualização do débito está em consonância com os critérios e 

encargos contratualmente fixados: taxa de juros (3,47% a.m.), juros de mora 

(1,0% a.m.) e multa pelo inadimplemento (2%), aplicável na medida em que o 

não pagamento da segunda parcela ocorreu em data anterior à propositura 

da Recuperação Judicial;  

- o cálculo também atualiza a importância do crédito até a data do ajuizamento 

da Recuperação Judicial, nos termos do art. 9º, II, da LRF;  
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- por fim, garantida por aval, a operação enquadra-se na classe quirografária;  

- divergência acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito em favor de SANTANDER 

(BRASIL) S/A de R$ 353.515,72 para R$ 355.290,16, dentre os quirografários.  

 


