
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2012.0000484480

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0101285-

22.2012.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante J B S LOCAÇÃO DE 

GUINDASTES E TRANSPORTES PESADOS LTDA EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), 

é agravado O JUÍZO.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, negaram provimento ao 

recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA 

CALÇAS (Presidente sem voto), TEIXEIRA LEITE E FRANCISCO LOUREIRO.

São Paulo, 18 de setembro de 2012.

Maia da Cunha

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO Nº:    0101285-22.2012.8.26.0000
AGRAVANTE:   J.B.S. Locação de Guindastes e Transportes Pesados Ltda. 
EPP (em recuperação judicial)
AGRAVADO:     O Juízo
INTERESSADO: Adnan Abdel Salem (Administrador Judicial)
COMARCA:       Jundiaí
JUIZ:                Eliane de Oliveira
VOTO Nº :         26.297

Recuperação Judicial. Assembleia Geral de 
Credores. Convocação que se destina a dar ampla 
publicidade e deverá ser feita através de edital que 
será obrigatoriamente publicado em jornais de 
grande circulação, tanto no local da sede quanto 
das filiais da recuperanda, nos exatos termos do 
art. 36, caput, da Lei nº 11011/2005. A 
facultatividade do art. 191 não se aplica quando de 
modo específico  a lei dispõe de forma diversa. 
Doutrina pertinente. Decisão acertada. Recurso 
improvido. 

 

Insurge-se a agravante contra a r. decisão que, nos 

autos de recuperação judicial, determinou a realização de nova Assembleia de 

Credores. Alega, em suma, a validade da dita Assembleia, pois o edital que a 

convocou foi publicado tempestivamente no Diário da Justiça Eletrônico, afixado 

no local de costume no átrio do fórum e disponibilizado na página principal do 

sítio virtual da sociedade empresária, dando assim ampla publicidade à 

convocação.   

Em 24.05.2012, concedi o efeito suspensivo ao 

recurso. 

Resposta do agravado às fls. 91/93.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se 

pelo improvimento do agravo (fls. 95/102). 
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Este é o relatório. 

O recurso não merece provimento. 

Após a realização de Assembleia Geral de Credores 

em que aprovado plano de recuperação judicial, com a manifestação favorável do 

Administrador Judicial e do representante do Ministério Público à concessão do 

favor legal, sobreveio requerimento de um dos credores para a anulação da 

Assembleia por falta de publicação do edital de convocação em jornal de grande 

circulação (artigo 36, caput, da Lei 11.101/2005). 

Tanto o Administrador Judicial quanto o 

representante do Ministério Público opinaram pelo acolhimento da pretensão do 

credor, com a decretação da nulidade da assembleia, convocando-se uma nova 

(fls. 77/79 e 81). 

A digna Magistrada prolatora da r. decisão agravada, 

acertadamente, determinou à recuperanda que tomasse as providências para a 

realização de nova Assembleia Geral de Credores. 

Não se desconhece o disposto no artigo 191 da Lei 

11.101/2005, de que se vale a agravante para a pretensão de revogar a r. 

decisão agravada, nos seguintes termos: “Ressalvadas as disposições específicas 

desta Lei, as publicações ordenadas serão feitas preferencialmente na imprensa oficial e, 

se o devedor ou a massa falida comportar, em jornal ou revista de circulação regional ou 

nacional, bem como em quaisquer outros periódicos que circulem em todo o país.” 

Contudo, a mencionada norma não se aplica todas as 

vezes em que a lei dispõe de forma diversa, tal como de modo expresso o faz no 

art. 36, caput, ao dispor que: “A assembléia-geral de credores será convocada pelo 

juiz por edital publicado no órgão oficial e em jornais de grande circulação nas localidades 

da sede e filiais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias ....” 

Disso resulta que para a convocação da assembleia 

geral de credores, a publicação do edital deve obrigatoriamente ser feita em 

jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais, sem o o caráter 

facultativo do advérbio “preferencialmente” que consta do artigo 191 da mesma 

lei. 

A doutrina de FABIO ULHOA COELHO estabelece esta 

diferenciação ao falar acerca do artigo 191, ensinando que: “A lei disciplina de 

modo específico certas publicações de interesse do processo falimentar ou de 

recuperação (...) Quando, porém, a lei não especificar a regra acerca da publicação do 

ato judicial, aplica-se o disposto na norma acima.” (Comentários à nova lei de 
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falências e de recuperação de empresas: (Lei n. 11.101, de 9-2-2005)/ Fábio 

Ulhoa Coelho.  6.ed.- São Paulo: Saraiva, 2009, p. 415). 

Do mesmo modo, a lição de ERASMO VALADÃO A. e 

N. FRANÇA, que de modo claro assenta: “A convocação se dá por edital publicado no 

órgão oficial e em jornais de grande circulação, prevalecendo, aqui, a regra especial do 

art. 36, caput, em face daquela estabelecida no art.191, caput, eis que o intento do 

legislador é dar a mais ampla publicidade possível da realização da Assembleia para os 

credores”. (Comentários à Lei de Recuperação de empresas e falência: Lei 

11.101/2005  Artigo por artigo/ coord. Francisco Satiro de Souza Júnior, Antonio 

Sérgio A. de Moraes Pitombo  2 ed. rev., atual. e ampl.  São Paulo : Editora 

Revista dos Tribunais, 2007, p. 200). 

E a razão da obrigatoriedade é simples: por se tratar 

de ato primordial do processo de recuperação deve ter a mais ampla divulgação 

possível. 

Em suma, por força da necessidade de dar ampla 

publicidade a ato fundamental do processo de recuperação judicial, a convocação 

da assembleia geral de credores será obrigatoriamente feita por meio de edital 

que deverá ser publicado no órgão oficial E em jornais de grande circulação do 

lugar em que ficam a sede e as filiais da sociedade empresária, com antecedência 

mínima de quinze dias da data da sua realização, sob pena de nulidade.

Deste modo, descumprida obrigação legal, a 

assembleia realizada é nula e a r. decisão agravada deve prevalecer 

integralmente. 

Pelo exposto é que se nega provimento ao 

recurso. 

       MAIA DA CUNHA

RELATOR
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