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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0003117-71.2015.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é 
apelante RIO CAPIBARIBE PARTICIPAÇÕES S/A (EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL), é apelado WELLINGTON RODRIGO PASSOS CORRÊA.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram 
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO 
NETO.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 21.140

Apelação nº 0003117-71.2015.8.26.0390

Comarca: Nova Granada - Vara Única

Apelante: Rio Capibaribe Participações S/A (em recuperação judicial) 

Apelado: Wellington Rodrigo Passos Corrêa 

Partes: Camila Rodrigues de Souza - Me e Companhia Brasileira de Açúcar 

e Álcool ( em recuperação judicial)

Juiz(a) de 1ª Inst.: Fabiano Rodrigues Crepaldi

EMBARGOS DE TERCEIRO - Pedido de levantamento de 
penhora de imóvel - Alegação de que a embargante foi 
constituída, no âmbito da recuperação judicial do grupo 
econômico da Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool, 
com o propósito específico de alienar unidade produtiva das 
empresas em recuperação judicial, para possibilitar o 
pagamento de credores, nos termos do artigo 60 da Lei nº 
11.101/05, razão pela qual o imóvel penhorado passou a 
integrar o patrimônio da embargante a partir de decisão do 
juízo da recuperação judicial - Sentença que julgou 
improcedente o pedido - Insurgência da embargante - 
Parcial cabimento - Hipótese em que é descabida a 
pretensão de levantamento da penhora como se a 
embargante fosse terceiro estranho à recuperação judicial e 
o bem penhorado estivesse dela desvinculado - Não 
obstante, e justamente por tal vínculo, impõe-se o 
reconhecimento da competência do juízo da recuperação 
judicial (8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio 
Preto) para deliberar sobre a expropriação do imóvel em 
questão - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de 

sentença, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 07/10/2016, 

cujo relatório se adota, que, em embargos de terceiro opostos por RIO 

CAPIBARIBE PARTICIPAÇÕES S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) 
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contra WELLINGTON RODRIGO PASSOS CORRÊA, julgou improcedente o 

pedido inicial e condenou a embargante ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do 

embargado, que atua em causa própria, fixados em 10% sobre o valor da 

causa.

Recorre a embargante. Afirma que o imóvel penhorado 

não mais pertence à pessoa jurídica JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. 

(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), pertencente ao grupo econômico de 

COMPANHIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL (EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL). Aduz que o imóvel foi integralizado ao seu patrimônio por força 

de decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de São José 

do Rio Preto (SP), perante o qual tramita o processo de recuperação judicial 

do referido grupo econômico. Sustenta que tal procedimento foi realizado 

com base no disposto no artigo 60 da Lei nº 11.101/05, com o propósito de 

constituir unidade produtiva isolada (UPI), sem qualquer relação de 

sucessão com a executada. Argumenta que a incorporação realizada não 

configura má-fé, sendo descabido falar-se em fraude de execução. Defende 

que não havia prévio registro de penhora, pois o juízo da recuperação 

judicial procedeu ao cancelamento de todas as averbações, visando à 

constituição da UPI. Acrescenta que o registro de sua constituição na 

matrícula do imóvel decorreu unicamente da inércia do Tabelião. Alega que 

somente o juízo da recuperação judicial é competente para deliberar sobre 

constrição judicial ou expropriação de seus bens. Salienta que é UPI 

composta pelas empresas que se encontram acobertadas pelo manto das 

benesses da recuperação judicial. Por fim, pugna pela aplicação da súmula 

nº 84 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso recebido e contrariado (fls. 350/355).

É o relatório.
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PASSO A VOTAR.

Trata-se de embargos de terceiro opostos por RIO 

CAPIBARIBE PARTICIPAÇÕES S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) 

contra WELLINGTON RODRIGO PASSOS CORRÊA.

Segundo consta dos autos, o embargado executa 

crédito oriundo de condenação da CIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL ao pagamento de verba honorária sucumbencial, decorrente do 

processo nº 0003974-30.2009.8.26.0390. Verifica-se, ademais, que, 

naqueles autos, o embargado logrou penhorar o imóvel registrado sob a 

matrícula nº 2.848 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Granada 

(SP), de propriedade de JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, “uma vez que 

está devidamente comprovado que a proprietária Jotapar Participações Ltda 

pertence ao mesmo grupo econômico da empresa executada Cia. Brasileira 

de Açúcar e Álcool” (fl. 58), o que deu ensejo ao ajuizamento da presente 

ação.

A embargante narrou, na petição inicial, que o imóvel 

constrito não mais pertencia à JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, pois 

havia sido incorporado ao patrimônio da requerente por força de decisão do 

juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto (SP), onde 

tramita a recuperação judicial do grupo econômico da CIA BRASILEIRA DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL. Aduziu que a referida decisão teve por finalidade 

possibilitar a constituição da autora, como unidade produtiva isolada (UPI), 

para a alienação de bens das empresas em recuperação judicial, conforme 

autorizado pelo artigo 60 da Lei nº 11.101/05. Argumentou que, por esse 

motivo, não houve sucessão empresarial, e, consequentemente, não se 

sustentava a penhora.

Em contestação, o embargado aduziu que a embargante 
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carecia de legitimidade para o ajuizamento da ação, pois o registro 

imobiliário indicava que a proprietária do imóvel constrito é JOTAPAR 

PARTICIPAÇÕES LTDA. No mérito, sustentou que seu crédito não se 

submete aos efeitos da recuperação judicial, de modo que se impõe a 

manutenção da constrição (fls. 69/73).

O D. Juízo a quo julgou o pedido improcedente, nos 

seguintes termos (fls. 110/112):

“O feito comporta julgamento antecipado porque 
os documentos acostados aos autos autorizam a 
apreciação do mérito sendo desnecessária a produção de 
outras provas.

A preliminar arguida se confunde com o mérito e 
como tal será julgada.

Os embargos são improcedentes.
Primeiro, porque a embargante não comprovou 

a aquisição do imóvel objeto da penhora. Não consta nos 
autos a certidão de matrícula, mas apenas cópia da 
decisão do juízo onde se processa a recuperação judicial 
determinando ao Registro Imobiliário que procedesse ao 
registro da ata da assembleia de constituição da empresa 
embargante.

Realmente na ata da assembleia copiada às fls. 
14/30 verifica-se que a embargante foi criada a partir da 
incorporação de bens da empresa devedora na ação 
principal, Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool, 
juntamente com as empresas Jotapar Participações Ltda 
e Agrisul Agrícola Ltda e dentre os bens incorporados à 
criação da empresa embargante, se encontra o imóvel 
penhorado na ação principal.

Ocorre que todas as empresas estão ligadas a 
um mesmo grupo econômico e a devedora detém 
participação societária na empresa embargante. Verifica-
se que esta foi criada para melhor atender os interesses 
da recuperação judicial, mas a embargante não é 
estranha à lide que desconhecia a dívida cobrada nos 
autos em apenso.

Deste modo, não se aplica ao caso o parágrafo 
único do art. 60 da Lei 11.101/05 porque não houve 
alienação judicial e também porque a embargante detém 
nítida ligação com a empresa em recuperação judicial e 
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devedora da ação principal.
Conforme exaustivamente decidido nos autos 

principais, o crédito do embargado foi gerado após a 
recuperação judicial e não se submete aos seus efeitos.

Demais disso, o juízo da recuperação judicial 
determinou a alienação do imóvel com depósito do fruto 
da arrematação em juízo (fls. 32/41) até a solução 
definitiva pelo TJSP do pedido de convolação da 
recuperação judicial em falência, sendo desta forma, a 
alienação realizada na execução em apenso não trará 
qualquer prejuízo à embargante tampouco à  devedora 
Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool porque após 
realizado o pagamento da dívida, o remanescente será 
remetido à recuperação judicial para cumprimento do 
plano.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os 
embargos de terceiro opostos por RIO CAPIBARIBE 
PARTICIPAÇÕES S/A em face de WELLINGTON 
RODRIGO PASSOS CORREA. Condeno a embargante 
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem 
como, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 
o valor da causa dos embargos”.

Contra esta decisão insurge-se a embargante, ora 

apelante.

Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a 

pretensão merece parcial acolhida.

A análise dos autos revela que a embargante foi 

constituída no bojo da recuperação judicial do grupo econômico da CIA 

BRASILEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL, a fim de possibilitar a alienação, via 

leilão judicial, da Unidade Produtiva de Icém (SP), sendo certo que “o 

produto da alienação deverá ficar depositado nos autos até solução 

definitiva do pedido de convolação da recuperação judicial em falência, que 

se encontra sub judice no E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” 

(fls. 32/33).
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Ademais, o próprio juízo prolator da sentença ora 

impugnada destacou que “dentre os bens incorporados à criação da 

empresa embargante, se encontra o imóvel penhorado na ação principal” (fl. 

111).

Assim, a despeito de não haver nos autos cópia da 

matrícula do imóvel dando conta de que já houve o registro da incorporação 

do bem pela embargante, é certo que o juízo da recuperação judicial já 

determinou “a expedição de ofícios ao SRI para que proceda, junto à 

matrícula dos imóveis, o registro da ata da assembleia de constituição da 

sociedade Rio Capibaribe Participações S/A, tal como solicitado” (fl. 33).

Portanto, é inequívoco que a embargante foi constituída 

com o específico propósito de possibilitar a alienação de bens das empresas 

em recuperação judicial, para o pagamento de credores.

Ora, a própria embargante trouxe aos autos a notícia de 

que, considerando que “a empresa Rio Capibaribe Participações S/A vem 

sofrendo bloqueios de ativos, o que poderá prejudicar os lances ou até 

mesmo inviabilizar o leilão judicial”, o juízo da recuperação judicial estendeu 

“os efeitos da recuperação judicial para a empresa Rio Capibaribe 

Participações S/A, CNPJ 18.641.718/0001-22, para que seus ativos fiquem 

protegidos de execuções individuais” (fl. 40).

Nesse contexto, não há como acolher o pedido da 

embargante para que seja levantada a penhora, como se fosse terceiro 

estranho à recuperação judicial e o bem penhorado estivesse dela 

desvinculado.

Não obstante, e justamente por tal vínculo, impõe-se o 

reconhecimento da competência do juízo da recuperação judicial (8ª Vara 
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Cível da Comarca de São José do Rio Preto) para deliberar sobre a 

expropriação do imóvel em questão.

Nesse passo, em primeiro lugar cumpre destacar que 

não se ignora que o crédito do embargado não está sujeito à recuperação 

judicial do grupo econômico da qual fazem parte a CIA BRASILEIRA DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL e JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.

De fato, tal questão já foi decidida por esta 11ª Câmara 

de Direito Privado no julgamento do recurso de apelação interposto contra a 

sentença que julgou extinta a ação de cobrança ajuizada por CAMILA 

RODRIGUES DE SOUZA-ME contra CIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL (processo nº 0003974-30.2009.8.26.0390), em acórdão de 

relatoria do Eminente Desembargador Moura Ribeiro (fls. 75/77).

Ocorre que, embora o crédito exequendo não esteja 

sujeito à recuperação judicial, o juízo desta é competente para apreciar 

questões atinentes a atos expropriatórios de bens das empresas em 

recuperação.

Com efeito, o processo de recuperação judicial se 

orienta pelo princípio da preservação da empresa, buscando harmonizar a 

continuidade da atividade empresarial  e todos os benefícios que ela 

provoca na ordem econômica, como a geração de riqueza e empregos  

com o direito dos credores à satisfação de seus respectivos créditos.

Assim, se, de um lado, a Lei nº 11.101/05 dispõe que 

créditos constituídos posteriormente ao pedido de recuperação judicial não 

se sujeitam a seus efeitos, como forma de privilegiar aqueles que laboraram 

ou fomentaram a atividade da empresa no período de crise, de outro, é certo 

que a própria legislação de regência veda a expropriação, por estes 
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credores, de bens essenciais à atividade da empresa (artigo 49, §3º, da Lei 

nº 11.101/05).

Portanto, é nítida a preocupação do legislador em 

possibilitar a continuidade das atividades da empresa, o que se dará, em 

última análise, com o cumprimento do plano de recuperação judicial 

aprovado pelos credores.

Nessa linha de raciocínio, conquanto seja possível a 

execução individual de créditos constituídos posteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, deve-se reconhecer que a competência para deliberar 

acerca da essencialidade de determinado bem no cumprimento do plano de 

recuperação da empresa  o que, em última análise, diz respeito à sua 

própria preservação. 

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO   REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  
DE  DECLARAÇÃO  NO  CONFLITO  DE 
COMPETÊNCIA.   DEFERIMENTO   DE  
RECUPERAÇÃO  JUDICIAL.  MEDIDAS  DE 
CONSTRIÇÃO   DO   PATRIMÔNIO  DA  EMPRESA.  
CRÉDITO  EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO 
IMPROVIDO.

1.  São incompatíveis com a recuperação judicial 
os atos de execução proferidos  por  outros  órgãos  
judiciais de forma simultânea com o curso  da 
recuperação ou da falência das empresas devedoras, de 
modo a configurar conflito positivo de competência.

2.  Tratando-se  de  crédito  constituído  depois  
de  ter o devedor ingressado   com   o   pedido   de   
recuperação  judicial  (crédito extraconcursal),  está 
excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput,  da  
Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte 
tem   entendido  que,  como  forma  de  preservar  tanto  o  
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direito creditório  quanto a viabilidade do plano de 
recuperação judicial, o controle  dos  atos de constrição 
patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve 
prosseguir no Juízo universal.

3.  Franquear  o  pagamento  dos  créditos  
posteriores ao pedido de recuperação  por  meio  de  atos  
de  constrição  de bens sem nenhum controle  de 
essencialidade por parte do Juízo universal acabará por 
inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores 
preferenciais, o  pagamento  dos  credores  concursais e, 
mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da 
sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação 
da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos 
os  credores,  sejam  eles  anteriores  ou posteriores à 
recuperação judicial.

4. Agravo regimental impróvido”
(AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO 
SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS 
EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO 
JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE 
ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA 
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1. Os créditos constituídos depois de ter o 
devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial 
estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 
da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, 
o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito 
comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da 
recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei 
de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 191).

2. Nesse diapasão, devem-se privilegiar os 
trabalhadores e os investidores que, durante a crise 
econômico-financeira, assumiram os riscos e proveram a 
recuperanda, viabilizando a continuidade de sua atividade 
empresarial, sempre tendo em mente que a notícia da 
crise acarreta inadvertidamente a retração do mercado 
para a sociedade em declínio.
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3. Todavia, tal raciocínio deve ser aplicado 
apenas a credores que efetivamente contribuíram para o 
soerguimento da empresa recuperanda no período 
posterior ao pedido de recuperação judicial - notadamente 
os credores negociais, fornecedores e trabalhadores. Não 
é o caso, por exemplo, de credores de honorários 
advocatícios de sucumbência, que são resultantes de 
processos nos quais a empresa em recuperação ficou 
vencida. A bem da verdade, são créditos oriundos de 
trabalhos prestados em desfavor da empresa, os quais, 
muito embora de elevadíssima virtude, não se equiparam 
- ao menos para o propósito de soerguimento empresarial 
- a credores negociais ou trabalhistas.

4. Com efeito, embora o crédito de honorários 
advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao 
pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois 
vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser 
usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3º, da Lei 
n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos 
créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não 
podem expropriar bens essenciais à atividade 
empresarial, na mesma linha do que entendia a 
jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento 
da Lei n. 13.043/2014.

5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de 
recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo 
universal deve exercer o controle sobre atos de 
constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a 
essencialidade do bem à atividade empresarial.

6. Recurso especial parcialmente provido”
(REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, 
DJe 26/06/2015).

Não bastasse isso, verifica-se, na hipótese, que o 

pedido de penhora formulado pelo embargado é posterior à constituição da 

embargante RIO CAPIBARIBE PARTICIPAÇÕES S/A, com o propósito de 

alienação do mesmo imóvel para pagamento de credores.

Assim, já tendo sido determinada a alienação do bem 

pelo juízo da recuperação judicial, não há como admitir que seja realizada 
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alienação em paralelo, seja pelo risco de a medida frustrar a recuperação 

judicial da embargante, seja por questão de economia processual.

No mesmo sentido, confira-se julgado desta 11ª Câmara 

de Direito Privado:

“TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução. Penhora 
do mesmo bem imóvel sobre cuja alienação judicial fora 
decidido em Assembleia Geral de Credores havida no 
juízo da recuperação judicial da empresa devedora. 
Remessa dos autos àquela vara processante da 
recuperação judicial. Admissibilidade. Execuções que 
comungam do mesmo objeto de expropriação. 
Necessidade de prosseguimento pelo juízo universal, o 
qual observará o quinhão do crédito assinalado pelo 
credor como extracontratual. Recurso não provido” (TJSP; 
Agravo de Instrumento 2260996-24.2015.8.26.0000; 
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª 
Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 1ª Vara Cível; 
Data do Julgamento: 10/03/2016; Data de Registro: 
11/03/2016).

Por oportuno, saliente-se que o Superior Tribunal de 

Justiça até mesmo já decidiu conflito de competência envolvendo a 

recuperação judicial do grupo econômico integrado pela embargante:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CRÉDITO 
TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO 
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATO 
EXPROPRIATÓRIO ORDENADO PELO MAGISTRADO 
LABORAL GENÉRICO E SEM QUALQUER RESSALVA - 
ANTE A ESPECIFICIDADE DO CASO, COMPETE AO 
JUÍZO UNIVERSAL AVALIAR ACERCA DA 
ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM AO 
FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - PRECEDENTES DO 
STJ.

1. Tratando-se de crédito trabalhista constituído 
depois de ter o devedor ingressado com o pedido de 
recuperação judicial, está excluído do plano e de seus 
efeitos (art. 49, caput, da Lei n.º 11.101/2005).

2. Ante a determinação de ato expropriatório 
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genérico e sem ressalva determinado pelo magistrado 
trabalhista para a satisfação do crédito executado, 
compete ao juízo universal exercer o controle sobre atos 
de constrição patrimonial. Precedentes do STJ.

3. Conflito conhecido para declarar a 
competência do juízo da recuperação judicial” (CC 
129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. 
p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015).

Nesse passo, insta destacar que a embargante acostou 

aos autos decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial em que o 

magistrado destaca que “conforme reiteradamente decidido, todas as 

questões que envolvem o patrimônio das recuperandas, em recuperação 

judicial, e incluídas no Plano de Recuperação Judicial, já homologado, deve 

ser objeto de discussão neste Juízo da 8ª Vara Cível de São José do Rio 

Preto, confira-se, nesse sentido, dezenas de decisões em conflitos de 

competência, julgados pelo STJ, referentes a este processo” (fl. 161).

Portanto, é mesmo o caso de determinar a remessa dos 

autos ao juízo da recuperação judicial, a quem compete decidir acerca da 

expropriação do imóvel penhorado pelo embargado.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento 

ao recurso.

Renato Rangel Desinano
Relator
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