
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.704.201 - RS (2017/0102829-4)
  

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : BANCO TRIANGULO S/A 
ADVOGADOS : PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES  - SP098709 
   FRANCESCA SCALCO  - RS071362 
   KARINA CARVALHO BERNARDES E OUTRO(S) - RS078946 
   FERNANDA MARTINS PRATI MASCHIO  - RS078468 
RECORRIDO : VERNO LEONHARDT & CIA LTDA 
RECORRIDO : VERNO LEONHARDT  
ADVOGADOS : JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR E OUTRO(S) - 

RS040315 
   GUSTAVO DE ASSIS GUEDES  - RS090946 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8º, CAPUT, DA LEI 
11.101/05.
1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto 
em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017.
2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação 
judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias 
previsto no caput do art. 8º da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado 
pelo juízo.
3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que 
revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa 
a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, 
estipulado expressamente pela lei de regência.
4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, 
observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de 
imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não 
verificadas na espécie.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. 
Ministra Nancy Andrighi e a ratificação do voto do Sr. Ministro Relator, por maioria, negar 
provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, que 
lavrará o acórdão.  Vencido o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Votaram com a 
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Sra. Ministra Nancy Andrighi os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio 
Bellizze e Moura Ribeiro. 

 
 
Brasília (DF), 07 de maio de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRO MOURA RIBEIRO 
Presidente

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.704.201 - RS (2017/0102829-4)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : BANCO TRIANGULO S/A 
ADVOGADOS : PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES  - SP098709 
   FRANCESCA SCALCO  - RS071362 
   KARINA CARVALHO BERNARDES E OUTRO(S) - RS078946 
   FERNANDA MARTINS PRATI MASCHIO  - RS078468 
RECORRIDO : VERNO LEONHARDT & CIA LTDA 
RECORRIDO : VERNO LEONHARDT  
ADVOGADOS : JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR E 

OUTRO(S) - RS040315 
   GUSTAVO DE ASSIS GUEDES  - RS090946 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO 

(Relator): 

Trata-se de recurso especial interposto por BANCO TRIÂNGULO S/A, 

com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da CF, contra o 

acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que 

acolhera embargos de declaração com efeitos infringentes para dar provimento 

ao agravo de instrumento interposto por VERNO LEONHARDT & CIA 

LTDA e VERNO LEONHARDT, cuja ementa está assim redigida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ERRO MATERIAL. ART. 1.022, III, CPC. 
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. INTEMPESTIVIDADE 
VERIFICADA.
- Conforme previsão do artigo 7° da lei n° 11.101/05, o credor tem 15 
dias de prazo para apresentar eventual habilitação de crédito ou 
divergência quanto a valor já relacionado.
- Após publicação da relação dos credores, deve ser observado o prazo 
constante do artigo 8° do diploma falimentar, que prevê 10 dias para 
apresentação de eventual impugnação.
- No caso em tela, o edital referido foi disponibilizado no DJE de 
23.07.2010, sexta-feira, fluindo o prazo a partir de 27.07.2010, com 
data limite de interposição em 05.08.2010; contudo, a impugnação foi 
protocolada em 10.08.2010, folha 08v, mostrando-se intempestiva, o 
que autoriza o julgamento de extinção do feito, forte no artigo 485, IV, 
do Código de Processo Civil.
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À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO, ATRIBUINDO-LHES EFEITO INFRINGENTE PARA 
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Em suas razões recursais, sustentou afrontados os arts. 8º e 10 da Lei n° 

11.101/05, não se podendo ter a sua impugnação à habilitação de crédito na 

recuperação judicial como intempestiva porque o referido dispositivo "prevê, 

expressamente, a possibilidade de se propor Impugnação de Crédito na 

forma retardatária". Disse insustentável a extinção do incidente de 

impugnação de crédito, estando as impugnações retardatárias sujeitas, apenas, 

ao recolhimento de custas. Pediu a reforma do acórdão dos primeiros 

embargos e a restauração do acórdão que negou provimento ao agravo de 

instrumento, não estando o seu crédito, porque garantido fiduciariamente, 

sujeito à recuperação, na forma do art. 49 da lei 11.101/05.

Houve contrarrazões.

O recurso não foi admitido na origem.

Interposto agravo em recurso especial, a ele dei provimento, 

determinando a sua conversão.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.704.201 - RS (2017/0102829-4)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : BANCO TRIANGULO S/A 
ADVOGADOS : PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES  - SP098709 
   FRANCESCA SCALCO  - RS071362 
   KARINA CARVALHO BERNARDES E OUTRO(S) - RS078946 
   FERNANDA MARTINS PRATI MASCHIO  - RS078468 
RECORRIDO : VERNO LEONHARDT & CIA LTDA 
RECORRIDO : VERNO LEONHARDT  
ADVOGADOS : JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR E 

OUTRO(S) - RS040315 
   GUSTAVO DE ASSIS GUEDES  - RS090946 
  

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO FORA DE PRAZO. 
EFEITOS.
1. Controvérsia acerca da interpretação do art. 8º da Lei 11.101/05, 
disciplinando o prazo para a apresentação de impugnações de crédito no 
curso da ação de recuperação judicial, bem como os efeitos de sua 
apresentação fora do prazo legal.
2. Em sendo tolerada pela legislação, notadamente pelo art. 10 da Lei de 
Recuperação de Empresas e Falências, a apresentação de habilitações 
de crédito retardatárias, ou seja, fora do prazo previsto no art. 7º da Lei 
11.101/05, não se mostra isonômico deixar de conhecer de impugnação 
de crédito formulada fora do exíguo prazo previsto no art. 8º.
3. Necessária a fixação, porém, de um termo fatal para a formulação de 
impugnações, prazo este superior àquele previsto no art. 8º, em face de 
uma interpretação sistemática desse dispositivo legal conjugada com o 
art. 10, mas atento ao disposto no art. 18, a tratar da consolidação do 
quadro geral de credores. 
4. O procedimento da recuperação judicial deve ter uma marcha 
prospectiva, dependendo o juízo da colaboração de todos os 
interessados, especialmente dos credores em relação aos créditos 
inscritos.
5. Impossibilidade de se conturbar indefinidamente o procedimento 
recuperacional mediante a formulação de impugnações extemporâneas 
no curso de todo o processo.
6. Fixação do término do procedimento de verificação de créditos, 
consubstanciado na homologação do quadro geral, como o prazo fatal 
para a impugnação.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO 

(Relator): 

Eminentes Colegas. A controvérsia devolvida no presente recurso 

especial centra-se em definir os efeitos que decorrem da apresentação de 

impugnação de crédito fora do prazo de 10 dias previsto no art. 8º da Lei 

11.101/05.

Registro, antes de tudo, que a sociedade empresária em recuperação 

judicial indicou crédito da instituição financeira recorrente, no valor de R$ 

611.160,26, na categoria de créditos com garantia real, tendo ela suscitado, em 

sede de impugnação, a sua extraconcursalidade, pois instrumentalizado em 

Cédula de Crédito Bancário garantida mediante alienação fiduciária.

O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação determinando a exclusão 

do crédito do Banco Triângulo S/A proveniente à cédula de crédito bancário nº 

248.148, tendo a sociedade em recuperação interposto agravo de instrumento 

do qual é tirado o presente recurso especial.

Inicio destacando que o caráter da impugnação de crédito, segundo a 

doutrina especializada, é contencioso e a sua utilidade decorre da necessidade 

de uma "correta formação do quadro geral de credores", já que se "busca 

compor a configuração do passivo do devedor de acordo com a realidade, 

tendo em vista que o direito de cada credor individualmente considerado 

impacta os resultados de toda a recuperação judicial ou da falência." (in 

Tratado de Direito Empresarial, Coordenação Modesto Carvalhosa, Manoel 

Justino Bezerra Filho et alii, V. 5, Ed. RT, 2ª ed. em e-book, Cap. IV, item 4)

Ajuizada a recuperação judicial, o demandante, na forma do art. 51, 
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inciso III, da Lei 11.101/05, há de apresentar, com a petição inicial, dentre 

outros documentos, a relação nominal completa dos credores, com a indicação 

do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do 

crédito.

Deferido o processamento da recuperação, o magistrado ordenará a 

expedição de edital que conterá a referida relação de credores, com valores e 

classificação de cada crédito e, ainda, a advertência acerca dos prazos para 

habilitação dos créditos e para que os credores apresentem objeção ao plano de 

recuperação judicial.

Abre-se aos credores, então, a primeira oportunidade de, no prazo de 15 

dias, apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências 

quanto aos créditos relacionados. Aqui a defesa realizada pode ser levada a 

efeito pelo próprio credor e tem caráter administrativo.

O administrador, com base nas defesas, informações e documentos 

colhidos, procede à publicação, na sequência, de novo edital contendo a relação 

de credores, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contado do fim do prazo 

de quinze dias previsto no § 1º do artigo 7º.

Os credores, a partir de então, passam a ter prazo para a impugnação, 

lapso este previsto no art. 8º da Lei 11.101/05, cerne da presente discussão:

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação 
referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor 
ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz 
impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de 
qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, 
importância ou classificação de crédito relacionado.

O prazo, pois, é de 10 dias a contar da publicação da relação de credores 

formulada pelo administrador judicial e o incidente de impugnação, em face de 

sua importância, é atribuição de advogados, sendo objeto de exame judicial. 

Em uma interpretação literal, o art. 10 da Lei 11.101/05 limita-se à 
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disciplina das habilitações retardatárias, não havendo nele norma relativa à 

impugnação retardatária de créditos inscritos dentro do cronograma 

estabelecido na recuperação.

Este o seu teor do seu enunciado normativo:

Art.. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as 
habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

É claro que, em se tratando de habilitações retardatárias, poder-se-á, sim, 

falar em impugnações retardatárias.

Não é esta, no entanto, a hipótese que se cuida nos presentes autos, pois 

é incontroverso ter sido arrolado o crédito do recorrente desde o ajuizamento 

da ação de recuperação judicial.

Voltando-se para a doutrina especializada, Paulo Fernando Campos 

Salles de Toledo e Adriana V. Pugliesi, acerca do prazo previsto no art. 8º da 

Lei 11.101/05, explicam ser ele preclusivo: 

"O prazo para oferta da impugnação é preclusivo: se não for 
apresentada, o interessado perde o direito de fazê-lo, e somente poderá 
opor-se ao quadro geral de credores por intermédio de ação de rito 
ordinário, de conteúdo rescisório, como a seguir será exposto."

Sérgio Campinho ressalta a necessidade de observância dos prazos 

assinalados na lei, notadamente o da impugnação, manifestando que a sentença 

que determina a inclusão de crédito na relação de credores, crédito este não 

impugnado, não seria recorrível, já que: "o momento para a contrariedade do 

crédito é o da impugnação, com obediência dos respectivos prazo e 

procedimento. Não deve o recurso servir de sucedâneo, funcionando como 

um instrumento tardiamente manejado pelo interessado." (in Falência e 

Recuperação de Empresa, Ed. Saraiva, 8ª ed., 2017, p. 115)

Fábio Ulhoa Coelho, com a sua habitual clareza, expõe, no entanto, que 

a interpretação do art. 10 da Lei 11.101/05 há de garantir a isonomia entre 
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pretensões para habilitação e suscitação de divergências. 

A propósito:

Após conferir a publicação da relação, o credor insatisfeito tem duas 
alternativas. Se não se encontra relacionado, deve apresentar a 
habilitação de seu crédito perante o administrador judicial. Se se 
encontra na relação publicada, mas discorda da classificação ou do 
valor atribuído aos seus créditos, deve suscitar a divergência também 
junto ao administrador judicial.
A lei fixa como prazo para a habilitação ou apresentação da 
divergência os 15 dias seguintes à publicação da relação dos credores. 
Autoriza, ademais, de modo expresso, a habilitação de crédito quando 
já vencido esse prazo.
Cabe indagar, diante disso, se seria possível a apresentação de 
divergência retardatária? O credor cujo crédito encontra-se 
contemplado na relação publicada pelo administrador judicial e 
discorda do valor ou classificação, tendo perdido o prazo do art. 7º, § 
1º, não pode mais suscitar divergência?
A resposta parece-me simples. Por medida de isonomia, deve-se 
aplicar o disposto no artigo aqui comentado também para o caso de 
divergência. Em outros termos, não se pode rejeitar a divergência 
retardatária, porque isso significaria tratar de forma discriminatória 
o credor que foi incorretamente mencionado na relação e o omitido. 
Se admitida a declaração retardatária em favor desse último, não 
cabe negar-se a apresentação da divergência extemporânea em favor 
do primeiro. Não há fundamento para a discriminação. A 
interpretação do art. 10 da LF conforme a Constituição impõe, a 
partir do princípio constitucional da igualdade, a conclusão pela 
admissão da divergência retardatária.

Tenho que a razão está com o Professor Fábio Coelho, pois, do eventual 

descumprimento do prazo do art. 8º da Lei 11.101/05, não decorre automático 

não conhecimento da impugnação formulada pelo credor. 

É que o quadro de credores ainda se encontra em construção e o 

procedimento de verificação de créditos apenas se encerra com a homologação 

do quadro geral consolidado. 

Tolerável, pois, que a impugnação do credor relapso seja ainda analisada 

desde que apresentada antes desta homologação, o que ocorre após o 
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administrador, examinadas todas as impugnações formuladas pelo juízo, 

consolidar o quadro de geral de credores, na forma do que dispõe o art. 18 da 

Lei 11.101/05:

Art. 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do 
quadro geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base na 
relação dos credores a que se refere o art. 7º, § 2º, desta Lei e nas 
decisões proferidas nas impugnações oferecidas.

Acerca do encerramento do procedimento de verificação de créditos, 

destaca Fábio Ulhoa Coelho:

Transitadas em julgado todas as sentenças proferidas nas impugnações, 
o administrador judicial, com base na relação republicada e no 
resultado dos incidentes, consolida o quadro geral de credores e o 
submete à homologação do juiz.

O quadro geral de credores assinado pelo juiz e pelo administrador 
judicial será juntado aos autos da falência e publicado nos 5 dias 
seguintes ao último trânsito em julgado de sentença proferida em 
impugnação de crédito.

Se não houve impugnação, o juiz homologa a republicação como 
quadro geral de credores e determina nova publicação.
Com a publicação do quadro geral de credores, encerra-se o 
procedimento de verificação de crédito.

O processo de recuperação judicial há de ter uma marcha prospectiva, 

dependendo o juízo do auxílio de todos os interessados, especialmente dos 

credores que tiveram os seus créditos inscritos na recuperação - já que por 

mais de uma vez cientificados dos termos em que referidos valores adentrariam 

na ação -, não se podendo conturbar indefinidamente o procedimento mediante 

a aceitação de impugnações formuladas no curso de toda a ação de 

recuperação.

Há de se fixar, assim, um termo fatal para a formulação de impugnações 

como sendo a data da homologação do quadro geral consolidado, marco este 

superior àquele previsto no art. 8º, em face de uma interpretação sistemática 
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com o art. 10, mas atento ao disposto no art. 18, a tratar da consolidação do 

quadro geral de credores como marco final para o procedimento de verificação 

de créditos.

Aliás, Manoel Justino Bezerra Filho, em comentário ao art. 10 da lei 

11.101/05, destaca ser esse também o termo final para, mediante habilitação 

retardatária, se inscrever o crédito na recuperação, sem a necessidade de uma 

ação ordinária para tanto:

1. O interesse da Lei é que o processo caminhe de forma segura e 
rápida, em direção a seu final, e, por isso, traz estímulos às partes para 
que cumpram os prazos. No entanto, supondo que, como ocorre até de 
forma comum, os prazos de habilitação não sejam respeitados, a Lei 
admite a habilitação retardatária, trazendo, porém, uma série de 
limitações a esses credores, exatamente para estimulá-los à observância 
rigorosa dos prazos.
2. Não há estabelecimento expresso de prazo após o qual a habilitação 
retardatária não mais poderá ser aceita. No entanto, o § 5.º do art. 10 
estabelece que serão regularmente processadas as habilitações 
retardatárias apresentadas até o momento da homologação do 
quadro-geral de credores. Já o § 6.º do mesmo art. 10 estabelece que, 
após tal homologação, deve a parte interessada valer-se de ação 
ordinária. Em consequência, este é o prazo para habilitação do credor 
retardatário sem necessidade de ajuizamento de ação de rito ordinário, 
ou seja, até o momento da homologação do quadro-geral de credores. 
(in Lei de Recuperação de Empresas e Falências, Ed. RT, 2ª ed. em 
e-book, 2016, Cap. II)

Após a homologação do quadro, como lembra Elisabete Vido, abrir-se-á 

a possibilidade, apenas, de retificação mediante ação "que poderá ser proposta 

por qualquer credor e também pelo MP, se houver algum vício descoberto 

após a homologação do quadro de credores (art. 19 da Lei 11.101/05)." (in 

Curso de Direito Empresarial, ed. RT, 2018, 5ª ed. em e-book, Capítulo 15, 

Item 15.5.5.3)

Nesse caso, as hipóteses previstas pelo legislador são muito específicas, 

sendo estes os termos do enunciado normativo do art. 19:

Art. 19. O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o 
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representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da 
recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o 
procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a 
exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos 
casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro 
essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento 
do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.

§ 1º A ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante 
o juízo da recuperação judicial ou da falência ou, nas hipóteses 
previstas no art. 6º, §§ 1º e 2º, desta Lei, perante o juízo que tenha 
originariamente reconhecido o crédito.

§ 2º Proposta a ação de que trata este artigo, o pagamento ao titular do 
crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante a 
prestação de caução no mesmo valor do crédito questionado.

Como salienta Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro, a 

decisão que homologa o quadro de credores faz coisa julgada formal, 

destacando acerca da ação referida no art. 19, que a Lei de Recuperações e 

Falências:

" (...) permite que, a qualquer tempo, enquanto não estiver encerrado o 
processo de recuperação ou de falência, seja revisto o quadro geral de 
credores. O dispositivo é uma forma de ação rescisória, que parte do 
princípio de que a decisão anterior não obedeceu a princípios legais, 
como a descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude ou erro 
essencial coexistentes e documentos ignorados até a data do 
julgamento do crédito ou de sua inclusão no quadro geral. Tais 
elementos possibilitam o afastamento da coisa julgada. Os 
fundamentos do dispositivo se aproximam daqueles da ação rescisória, 
sendo o prazo para seu exercício o término da falência ou recuperação 
judicial. Já a ação rescisória, esta poderá ser invocada no prazo 
decadencial de dois anos do trânsito em julgado da decisão que se quer 
afastar." (in Curso Avançado de Direito Comercial, Ed RT, 3ª ed. em 
e-book, 2016, Cap. 17, item 17.5)

Possível, pois, concluir que a homologação do quadro geral consolidado 

é o marco fatal para impugnações embasadas em fatos conhecidos pelos 
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credores, mas não suscitados em momento oportuno.

A apresentação de impugnação extemporânea, mas antes da 

homologação do quadro de credores, poderá, assim, ser conhecida, 

exigindo-se, apenas, do impugnante o pagamento das custas respectivas.

Na hipótese dos autos, consoante afirma o acórdão recorrido, o prazo 

para a apresentação da impugnação teria findado em 05/08/2010, tendo sido a 

impugnação protocolada em 10/08/2010, ou seja, não haveria, ainda, falar-se 

em homologação do quadro geral consolidado.

Assim, tenho que o acórdão recorrido merece reforma, determinando-se 

que a impugnação seja conhecida e devidamente examinada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, determinando 

o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que retome o 

julgamento do agravo de instrumento, uma vez superada a alegação de 

intempestividade da impugnação.

É o voto.
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PAUTA: 23/04/2019 JULGADO: 23/04/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro  PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BANCO TRIANGULO S/A 
ADVOGADOS : PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES  - SP098709 

 FRANCESCA SCALCO  - RS071362 
 KARINA CARVALHO BERNARDES E OUTRO(S) - RS078946 
 FERNANDA MARTINS PRATI MASCHIO  - RS078468 

RECORRIDO : VERNO LEONHARDT & CIA LTDA 
RECORRIDO : VERNO LEONHARDT  
ADVOGADOS : JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR E OUTRO(S) - 

RS040315 
 GUSTAVO DE ASSIS GUEDES  - RS090946 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula de Crédito Bancário

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, dando provimento ao recurso 
especial, pediu vista, antecipadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Aguardam os Srs. 
Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

Documento: 1818000 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 24/05/2019 Página  14 de 7



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.704.201 - RS (2017/0102829-4)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : BANCO TRIANGULO S/A 
ADVOGADOS : PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES  - SP098709 
   FRANCESCA SCALCO  - RS071362 
   KARINA CARVALHO BERNARDES E OUTRO(S) - RS078946 
   FERNANDA MARTINS PRATI MASCHIO  - RS078468 
RECORRIDO : VERNO LEONHARDT & CIA LTDA 
RECORRIDO : VERNO LEONHARDT  
ADVOGADOS : JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR E OUTRO(S) - 

RS040315 
   GUSTAVO DE ASSIS GUEDES  - RS090946 

VOTO-VISTA

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: 

Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO TRIÂNGULO S/A, 

com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação: recuperação judicial da sociedade VERNO LEONHARDT & CIA. 

LTDA.

Decisão: acolheu a impugnação de crédito apresentada pelo 

recorrente, para exclui-lo do quadro geral de credores.

Acórdão recorrido: negou provimento ao agravo de instrumento 

interposto pelos recorridos (VERNO LEONHARDT & CIA. LTDA. e VERNO 

LEONHARDT). 

Embargos de declaração: interpostos pelos recorridos, foram 

acolhidos, com efeito infringente, para dar provimento ao agravo de instrumento, a 

fim de considerar intempestiva a impugnação de crédito.

Recurso especial: defende a tese de que deve ser acolhida a 

impugnação de crédito apresentada, ainda que extrapolado o prazo previsto na lei 
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de regência.

Voto do e. Relator: dá provimento ao recurso especial, para, 

superando a intempestividade da impugnação, determinar o retorno dos autos ao 

TJ/RS.

Na sessão de julgamento de 23/4/2019, pedi vista dos autos para 

melhor exame da questão controvertida.

REVISADOS OS FATOS, DECIDE-SE.

Inicialmente, relembro que o propósito recursal é definir se, no curso 

do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do 

prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito 

apreciado pelo juízo.

1. DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITOS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A norma do art. 8º da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 

apontada como violada, possui o seguinte teor:

Art. 8o - No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da 
relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor 
ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação 
contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou 
manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito 
relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será 
processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.
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Segundo premissa assentada pelo Tribunal a quo – fato incontroverso 

– a impugnação de crédito apresentada pelo recorrente, que discorda de sua 

sujeição aos efeitos do processo de soerguimento, foi apresentada após escoado o 

prazo previsto no dispositivo supratranscrito.

Sobressai, portanto, como evidente, primo oculi, que o acórdão 

recorrido não violou a regra do art. 8 da LFRE. Ao contrário, tratou de lhe dar a 

devida aplicação ao verificar a ocorrência do suporte fático nela delineado.

A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, 

que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a 

incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado 

expressamente na lei de regência.

O dispositivo, assim, é ele próprio o resultado da ponderação, levada a 

cabo pelo legislador, entre quaisquer princípios potencialmente colidentes 

(isonomia versus celeridade processual, p.ex.), não havendo espaço, nessa medida, 

a se proceder a interpretações que lhe tirem por completo seus efeitos, sob pena 

de se fazer letra morta da escolha parlamentar.  

Quanto ao ponto, MARLON TAMAZETTE é categórico ao afirmar que o 

prazo em discussão é preclusivo para qualquer legitimado a apresentar 

impugnação à lista de credores:

A nosso ver, a impugnação retardatária, qualquer que seja o seu 
objeto, não poderá ser processada. É comum no Direito o estabelecimento de 
prazos fatais para o exercício de atos processuais, inclusive para o ajuizamento 
de ações. Por mais curto que seja, não há como afastar a interpretação de que o 
prazo para apresentação da impugnação é peremptório. A exiguidade do prazo é 
apenas uma tentativa de agilizar esse processo, em atenção aos princípios da 
celeridade e da economia processual. (Curso de Direito Empresarial. Vol. 3. 6ª ed. 
São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 193/4).
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Convém mencionar que “as regras não são normas de segunda 

categoria. Bem ao contrário, elas desempenham uma função importantíssima de 

solução previsível, eficiente e geralmente equânime de solução de conflitos 

sociais” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 11ª ed., Malheiros: 2010, p.114).

Eventual superação de regra legal expressa deve ser feita de forma 

absolutamente excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais 

como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, 

circunstância que, com a vênia do e. Min. Relator, não se verifica na espécie.

De fato, a aplicação da regra positivada ora em debate não revela 

tratamento discriminatório a ser conferido ao credor-impugnante em face do 

credor que foi omitido da relação apresentada pelo administrador.

Isso porque, enquanto este pode apresentar habilitação retardatária 

na tentativa de incluir seu crédito no plano de soerguimento, aquele, mesmo 

perdendo o prazo de impugnação disposto no art. 8º da LFRE, não fica privado de 

seu direito de discutir a sujeição ou o valor do crédito ao procedimento 

recuperacional, na medida em que ainda possui o direito, assegurado pelo art. 19 

da LFRE, de, “até o encerramento da recuperação judicial ou da falência”, nas 

hipóteses ali previstas, “pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de 

qualquer crédito”. 

Ademais, a qualquer credor é facultado o direito de se manifestar, 

perante o administrador judicial nomeado – ainda antes de se iniciar a fluência do 

prazo impugnatório aqui discutido –, acerca de eventuais divergências quanto à 

inclusão, à omissão ou quanto ao montante indicado no edital publicado (art. 7º, § 

1º, da LFRE).
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Não se pode esquecer, outrossim, que todos os credores constantes 

da relação nominal que acompanha a petição inicial do processo de soerguimento, 

devem, obrigatoriamente, ser comunicados, por meio de correspondência enviada 

pelo administrador judicial, acerca da natureza, do valor e da classificação dada ao 

crédito (art. 22, I, “a”, da LFRE).

E aqui reside a diferença substancial que justifica a existência de 

prazos diferenciados a serem respeitados por aqueles que, em razão da omissão de 

seu nome na lista inicial, buscam a inclusão de seu crédito no plano de 

soerguimento (mediante habilitação retardatária), e por aqueles que, tendo sido 

contemplados na relação de credores, objetivam modificar a classificação ou o 

valor do crédito (mediante apresentação de impugnação).

A previsão legal de habilitação retardatária de créditos se explica 

porque não se tem juízo de certeza acerca de quando o credor cujo nome foi 

omitido da relação unilateral feita pela recuperanda teve ciência do 

processamento da recuperação judicial.

É dizer, a ausência de evidência acerca do momento em que o credor 

tomou conhecimento do processo de soerguimento e da supressão de seu crédito 

da relação elaborada pelo devedor autoriza que o prazo em seu favor seja mais 

amplo do que aquele concedido ao credor que, em razão de ter constado em tal 

lista, fora comunicado previamente pelo administrador.

Calha transcrever, uma vez mais, a lição de TOMAZETTE, que bem 

elucida o ponto:

Como visto, o procedimento de verificação de créditos se inicia 
com a publicação da lista de credores, fornecida pelo próprio devedor. Os 
credores que não constam desta lista têm o prazo de 15 dias para apresentarem 
habilitação junto ao administrador judicial, só havendo intervenção judicial no 
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caso de uma eventual impugnação. Todavia, nem sempre os credores que não 
constam da lista têm a ciência da não inclusão do seu crédito com tempo 
suficiente para providenciar a habilitação junto ao administrador judicial e, por 
isso, abre-se a possibilidade de uma nova tentativa de inclusão, a partir de 
então, tratada como habilitação retardatária. (op. cit., p. 203)

Por derradeiro, vale destacar que, ainda na vigência do diploma 

falimentar de 1945, esta 3ª Turma, ao enfrentar questão concernente à 

observância do prazo legal de impugnação do crédito sujeito a processo concursal, 

manifestou entendimento no sentido de que “a impugnação do valor de crédito 

arrolado pela concordatária e constante do quadro geral de credores deve ser 

deduzida no prazo da lei de falências, não podendo o credor, fora do prazo legal, 

usar da habilitação de crédito para majorar o valor da importância que lhe e 

devida” (AgRg no Ag 153.828/PR, DJ 8/6/1998). Em sentido idêntico, confira-se o 

AgRg 12.204/RJ, 4ª Turma, DJ 17/8/1992.

De todo modo, o fato é que a impugnação prevista no art. 8º da LFRE 

não constitui a primeira nem a última possibilidade que o legislador disponibilizou 

ao credor para se manifestar na defesa de seus interesses, não sendo razoável, 

nesse contexto, ignorar a baliza temporal estabelecida especificamente pela lei 

para incidir à hipótese.

2. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, rogando a mais respeitosa vênia ao e. Min. 

Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
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Secretário
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RECORRENTE : BANCO TRIANGULO S/A 
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ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula de Crédito Bancário

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi e a 
ratificação do voto do Sr. Ministro Relator, a Turma, por maioria, negou provimento ao recurso 
especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, que lavrará o acórdão.  Vencido o 
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Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Votaram com a Sra. Ministra Nancy Andrighi os Srs. 
Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro (Presidente).

Documento: 1818000 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 24/05/2019 Página  22 de 7


