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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 
2159997-92.2017.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes 
JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, são embargados BANCO 
SANTANDER BRASIL S/A, BOM FUTURO CAMPO VERDE AGROPECUÁRIA 
LTDA e LIBERTY SEGUROS S/A.

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com observação e 
determinação. V. U. Declara voto convergente o 3º Desembargador.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO 
COLOMBI (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.

São Paulo, 13 de dezembro de 2017

CARLOS ABRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 31161 (Processo Digital)

Embargos de Declaração nº 2159997-92.2017.8.26.0000/50002

Comarca: São Paulo (7ª Vara Cível)

Embargantes: JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

Embargados: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BOM FUTURO 

CAMPO VERDE AGROPECUÁRIA LTDA. e LIBERTY SEGUROS 

S/A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS (DEVEDORES): 
EFEITO MODIFICATIVO INADMISSÍVEL - 
SUPERVENIENTE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL EM REGULAR PROCESSAMENTO - 
COMARCA DE CAMPO VERDE - DECISÃO LIMINAR 
PROFERIDA NO AGRAVO, AFASTANDO OS EFEITOS 
DO BIÊNIO PARA CRÉDITOS PRETÉRITOS - MATÉRIA 
AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO DEFINITIVA - 
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA A RESPEITO DA NOVAÇÃO E DA INCLUSÃO 
NO QUADRO GERAL DE CREDORES - 
PRECEDENTES - EMBARGOS REJEITADOS, COM 
OBSERVAÇÃO E DETERMINAÇÃO.

1 - São declaratórios tempestivos aviados contra 

a decisão colegiada de fls. 109/140, integrada pela decisão de voto 

vencido 141/144, para se lhes conferir o direito de remir. Sustentam 

aplicação do Diploma Normativo nº 11.101/05, isonomia entre 

credores, a Fazenda Marabá, praceada, não poderá ser dissociada 

do plano de recuperação, colocando em relevo a continuação do 

negócio empresarial, aguardam acolhimento.
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2 - Recurso processado com efeito suspensivo, 

sobrevindo manifestações. Após isso, foi designada audiência de 

entrega de memoriais, à qual compareceram o leiloeiro, o credor, a 

seguradora e o banco, sem que tenham chegado a um 

denominador comum.

3- É O RELATÓRIO.

Rejeitam-se os declaratórios, com observação e 

determinação.

Em que pesem os fundamentos relevantes 

aglutinados no recurso, fato é que existe ainda questão pendente, 

relacionada ao agravo perante o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso a envolver a matéria; qual seja, a submissão do crédito ou 

não aos efeitos da recuperação dos produtores rurais. 

O tema é polêmico e foi levado inúmeras vezes à 

apreciação do Superior Tribunal de Justiça, o qual, de seu turno, 

reconheceu a integração do grupo econômico ou grupo de fato para 

justificar a comprovação do exercício da atividade rural, refletida no 

registro pelo prazo de 2 anos.
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Os devedores solidários, ao que tudo indica, 

querem espargir os efeitos do julgado pela repercussão de fato 

superveniente relevante, à luz da Lei nº 11.101/05. No entanto, 

ainda que se reconheça harmonia com sua tese, vide o agravo de 

instrumento nº 2107006-42.2017.8.26.0000, Relator 

Desembargador Sérgio Shimura, no sentido de reconhecer a 

suspensão da execução contra empresa devedora em recuperação 

judicial, liberando a penhora de ativos, adotando o princípio da 

preservação da empresa.

De seu turno, o STJ, no Recurso Especial nº 

1.662.793/SP, a Relatora Ministra Nancy Andrighi assinalou que, de 

acordo com o artigo 59 da LRF, “o plano de recuperação judicial 

implica novação dos créditos anteriores ao período e obriga o 

devedor e todos os credores a eles sujeitos”, havendo ainda 

precedentes da Corte estabelecidos, inclusive com citação 

doutrinária da obra deste Relator designado em conjunto com o 

douto jurista Paulo F. C. Salles de Toledo, no propósito: “isso quer 

dizer que essas são as datas a serem consideradas, a fim de que 

todos os credores possam receber um tratamento equânime”, 

dispensando-se igualdade de tratamento a todos os credores.

Bem pautada assim a matéria, e advindo o 
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pedido de recuperação judicial processado perante a Comarca de 

Campo Verde/MT e a liminar proferida no agravo, não se tem 

conhecimento do mérito, impedindo que os créditos pretéritos se 

sujeitem aos efeitos da recuperação judicial. 

Destarte, o recurso não merece trânsito, ficando 

a observação da suspensão temporária do direito de remir e a 

determinação de se aplicar aquilo que vier a ser decidido na 

recuperação judicial dos devedores solidários.

Em linhas gerais, enquanto não for julgado o 

agravo de instrumento pelo mérito, permanecerá suspensa a 

obrigação de remir, e se porventura o resultado for desfavorável, 

terão os devedores solidários o prazo de cinco dias para tanto, sob 

pena de se consolidar em definitivo o certame.

O pronunciamento feito pela administradora 

judicial de fls. 132/135, ainda na fase preliminar, vai na direção do 

sobrestamento da causa enquanto não se definir sobre a inclusão 

do crédito do banco na recuperação judicial.

Afirmou mais que o valor seria de R$ 

28.284.380,00 na classe II, sendo conveniente, no momento, se 
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aguardar até definitiva análise desta matéria (fls. 135), o que faz 

parte da integração entre os juízos, evitando-se decisões inócuas; 

consequentemente, enquanto não houver definição, permanecerá 

sobrestada a matéria.

Não há prequestionamento algum, preservando-

se por tais anotações a decisão colegiada.

Isto posto, pelo meu voto, COM OBSERVAÇÃO 

(sobrestamento até definição dos efeitos da recuperação judicial) E 

DETERMINAÇÃO (submissão ou não do crédito ao processo 

recuperacional, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso), REJEITO os declaratórios.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO

Relator
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Voto nº 38.181
Embargos de Declaração nº 2159997-92.2017.8.26.0000/50002
Comarca: São Paulo
Embargtes: José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin 
Embargdos: Banco Santander Brasil S/A, BOM FUTURO CAMPO 
VERDE AGROPECUÁRIA LTDA e Liberty Seguros S/A

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

O douto Desembargador Carlos Abrão, por seu 
respeitável voto, ao qual aderi, houve por bem dar provimento parcial ao 
presente agravo de instrumento para reconhecer a arrematação feita pelo 
ora embargante na execução em tela padeceria de nulidade, levando em 
consideração, em suma, a velocidade da consumação do leilão, com 
atropelamento de atos processuais, que, à despeito de não ter prejudicado a 
posição dos devedores solidários (em relação aos quais prevaleceria o 
princípio do “pas de nullité sans grief”), trouxe, porém, repercussão 
negativa e adversa em atenção à massa de credores dos embargados, 
inclusive de créditos decorrentes de natureza alimentar e condenação 
honorária, e também ao intuito da recuperação judicial. Observou, a 
propósito, que se a fazenda, segundo consta, encravada dentro de outras 
áreas destinadas à produção de algodão, vier a ser retirada da posse e do 
domínio dos recorrentes, induvidoso reconhecer a alteração da atividade 
produtiva do agronegócio, com sérios reflexos para dinamizar o coeficiente 
equânime em relação fundamentalmente à massa de credores. 

Mesmo em face dos embargos de declaração 
opostos contra este julgamento, notadamente dos embargos opostos pelo 
Banco Santander, mantenho este entendimento, por considerar que cuida-
se, no caso vertente, a propósito de crédito que se sujeitaria, também, em 
princípio, à recuperação judicial dos executados, na categoria de créditos 
com garantia real, porquanto a garantia hipotecária aqui versada foi 
outorgada por eles próprios e não por terceiros. Daí a preocupação do 
banco em agilizar a arrematação do imóvel penhorado na execução, à 
despeito de ser objeto da garantia hipotecária concedida pelos devedores, 
sem concorrência com outros credores. 

Veja-se a propósito o seguinte precedente do E. 
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Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO RECUPERACIONAL E PROCESSUAL 
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. INCLUSÃO 
ENTRE AS EXCEÇÕES AOS SEUS EFEITOS, EM VISTA DO DISPOSTO 
NOS ARTS. 49, § 3º E 50, § 1º, LEI N. 11.101/2005. DESCABIMENTO. 
ADEQUADA EXEGESE. DISPOSITIVOS QUE NÃO IMPEDEM A 
ALIENAÇÃO DE BEM QUE CONSTITUI GARANTIA REAL, MAS SIM 
OS DIREITOS REAIS EM GARANTIA, ISTO É, APENAS AQUELES 
BENS QUE, ORIGINARIAMENTE DO DEVEDOR, PASSAM À 
PROPRIEDADE DO CREDOR. O ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005 
ESTABELECE QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
IMPLICA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO E 
OBRIGA O DEVEDOR E TODOS OS CREDORES A ELE SUJEITOS, 
SEM PREJUÍZO DAS GARANTIAS. CONTUDO, LIMITA-SE À 
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL EXISTENTE ENTRE O CREDOR E O 
EMPRESÁRIO OU SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO, 
ALÉM DO SÓCIO SOLIDÁRIO, NÃO BENEFICIANDO COOBRIGADOS, 
FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO.

1. Por fatores variados, muitas vezes exógenos - 
como crise econômica segmentada no setor em que atua o empresário 
individual ou sociedade empresária -, pode advir crise financeira, com 
quebra do fluxo entre receita e despesa. Nesse passo, se ainda há 
viabilidade econômica e convier ao interesse econômico e social - 
perspectiva de interesse público que legitima a intervenção do Judiciário  
é possível a homologação do plano de recuperação judicial da empresa.

2. Com efeito, "[a] função social da empresa 
exige sua preservação, mas não a todo custo. A sociedade empresária deve 
demonstrar ter meios de cumprir eficazmente tal função, gerando 
empregos, honrando seus compromissos e colaborando com o 
desenvolvimento da economia, tudo nos termos do art. 47 da Lei nº 
11.101/05". (AgRg no CC 110250/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 16/09/2010). 

3. Os arts. 49 e 50, §1º, da Lei 11.101/2005 não 
eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, 
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mas sim os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, 
originariamente do devedor, passam à propriedade do credor 
(propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação 
garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem 
garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial.

4. Ademais, é bem de ver que os direitos reais de 
garantia têm característica de acessoriedade, não subsistindo por si só, 
cessando, pois, a sua existência com a extinção da obrigação garantida. 
Com efeito, o art. 59 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que o plano de 
recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e 
obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos.

5. Registre-se que, nessa hipótese, à luz do 
disposto nos arts. 6º e 49, § 1º c/c art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005, é 
relevante consignar que, evidentemente, a submissão limita-se à relação 
jurídica material existente entre o credor e o empresário ou sociedade 
empresária em recuperação, além do sócio solidário, não resultando, 
conforme expressa ressalva do caput do art. 59 da Lei n. 11.101/2005 em 
"prejuízo das garantias", de modo que, se na relação há coobrigados, 
fiadores e obrigados de regresso, os credores do devedor em recuperação 
judicial conservam seus direitos e privilégios contra aqueles, não 
impedindo a recuperação judicial o curso das execuções, no tocante aos 
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

6. Recurso especial provido para restabelecer a 
decisão de primeira instância (REsp 1374534/PE, Rel. Min. Luís Felipe 
Salomão, 4ª T., j. 11.03.2014, DJe 05.05.2014, grifo nosso).

Não consta, ademais, consoante se infere das 
informações prestadas pelo Banco Santander, que tivesse sido 
expressamente reconhecido pelo juízo da recuperação judicial dos 
executados que o crédito cobrado na execução em tela estaria excluído de 
seus efeitos, inexistindo, neste sentido, decisão proferida em relação a este 
crédito, o qual ainda estaria sendo objeto de análise pela Administradora 
Judicial, como mencionado pelo MM. Juiz da Vara Cível da Comarca de 
Campo Verde/MT, em que se processa a recuperação judicial dos 
devedores, daí porque também não pôde autorizar a remição da dívida, 
como postulado pelos devedores perante esse juízo, com base no acórdão 
prolatado por esta Câmara. Não há, portanto, decisão definitiva a respeito. 
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Cabível, por isso, o reconhecimento de que a 
arrematação feita na execução em tela padeceria de nulidade, por ter sido 
promovida em prejuízo da massa de credores dos executados, como 
assentado em referido aresto. 

E como é cediço, o reconhecimento da nulidade 
de determinado ato, inclusive processual, implica no retorno ao “status quo 
ante”, atento ao princípio do “quod nullum est nullum producit effectum” 
(o que é nulo nenhum efeito produz). No presente caso isto implicaria no 
restabelecimento, em favor dos executados, do direito à remição. 
Admissível, por esta razão, o seu condicionamento à implementação da 
remição, como também preconizado pelo Douto Desembargador Carlos 
Abrão.  

Este entendimento também se insere no âmbito do 
julgamento do presente recurso, por visar, em suma, o reconhecimento da 
nulidade da arrematação, por vício formal. 

Ante o exposto, pelo meu voto, também rejeito os 
embargos de declaração opostos contra o v. acórdão da relatoria do Des. 
Carlos Abrão, nos mesmos termos de seus respeitáveis votos.  

Thiago de Siqueira 
     3º Desembargador
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