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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1000358-

92.2017.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante ALTA PAULISTA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, são apelados ANGELA MARIA ZOCCA VILELA, CAROLINA 

ZOCCA VILELA, ADILSON SÉRIO VILELA e MARINA ZOCCA VILELA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao 

recurso, com observações. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS NUNES 

(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Antonio Rigolin
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO  Nº 1000358-92.2017.8.26.0311
Comarca:JUNQUEIRÓPOLIS  Vara Única
Juiz: Marcelo Luiz Leano
Apelante: Alta Paulista Indústria e Comércio Ltda 
Apelados: Angela Maria Zocca Vilela, Carolina Zocca Vilela, Adilson Sério Vilela e Marina 
Zocca Vilela

GRATUIDADE JUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA 
EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 
SITUAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER ÀS 
DESPESAS PROCESSUAIS, QUE JUSTIFICA O 
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO, 
COM OBSERVAÇÃO. Comprovada a situação de 
impossibilidade de a pessoa jurídica atender às despesas 
processuais, o que se tem evidenciado na hipótese por se tratar 
de empresa em liquidação extrajudicial, inegável se apresenta o 
deferimento da gratuidade judicial, ressalvada a possibilidade de 
impugnação pela parte contrária.

PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA 
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO 
IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não implica 
cerceamento de defesa, quando os elementos de instrução 
constantes dos autos são suficientes para a solução da 
controvérsia.

PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL. HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DAS 
PRESTAÇÕES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL DO PAGAMENTO DOS 
VALORES, CUJO ÔNUS CABIA À RÉ. SITUAÇÃO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL INSUFICIENTE PARA 
IMPEDIR A DECRETAÇÃO DE DESPEJO. PROCEDÊNCIA 
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. 
A análise dos elementos trazidos aos autos não permite 
reconhecer a existência de pagamento das prestações indicados 
na inicial. A afirmação de pagamento de determinados valores 
deve necessariamente ser provada por documento, cuja falta 
implica desconsideração da assertiva e prevalecimento da dívida. 
2.O fato de a empresa ré se encontrar em recuperação judicial 
não impede a decretação do despejo diante do inadimplemento 
da obrigação assumida.

PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO. 
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. 
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL 
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MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida nos 
autos permite concluir que o contrato foi rescindido por culpa 
exclusiva da ré, que deixou de efetuar o pagamento 
correspondente. Diante disso, não há fundamento para acolher o 
pedido de indenização por rescisão antecipada do contrato.

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO 
DO JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 
OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que estabelece o 
artigo 85, § 11, do CPC, uma vez julgado parcialmente 
procedente o recurso da ré, apenas para conceder os benefícios 
da gratuidade judicial, daí advém a elevação da verba honorária 
de sua responsabilidade, fixando-a em 15% sobre o valor da 
condenação no processo principal e R$ 7.000,00 na ação de 
reconvenção.

Voto nº 39.916

Visto.

1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de parceria 

agrícola proposta por ANGELA MARIA ZOCCA VILELA, CAROLINA 

ZOCCA VILELA, MARINA ZOCCA VILELA e ADILSON SÉRIO VILELA em 

face de ALTA PAULISTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., seguida de 

reconvenção entre as partes contrapostas.

A r. sentença, cujo relatório se adota, tornando definitiva a 

medida liminar anteriormente concedida, julgou procedente o pedido para, 

assim, rescindir o contrato de parceria agrícola e condenar a ré a desocupar 

o imóvel e a pagar o débito inadimplido, a ser apurado em liquidação, bem 

como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ao mesmo tempo, 

julgou improcedente a reconvenção, condenando a ré reconvinte ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00. 
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Inconformada, apela a vencida, alegando que o julgamento 

antecipado da lide importou em cerceamento de defesa, pois ficou 

impossibilitada de produzir prova pericial. Sustenta que não houve 

inadimplemento, mas, em razão da crise econômica que atinge o setor, o 

adiantamento da contraprestação devida foi suspenso. Não há 

inadimplemento referente ao ano de 2017, pois o contrato é de parceria 

agrícola e prevê que os pagamentos serão realizados após os cortes de 

cana, sendo que os adiantamentos nos anos anteriores foram realizados 

por mera liberalidade. Pleiteia a manutenção da parceria em razão do 

adimplemento substancial e da recuperação judicial em andamento. 

Subsidiariamente, pede a compensação com o potencial das safras futuras 

da cana-de-açúcar que plantou no imóvel. 

Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente 

respondido. Há pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

2. O benefício da gratuidade não é restrito às pessoas 

físicas, de modo que também as jurídicas podem desfrutá-lo, desde que 

atendidos os requisitos legais. Essa matéria já se encontra pacificada na 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consolidado o 

entendimento de que não existe óbice a que o benefício seja deferido, 

desde que efetivamente evidenciada a situação de impossibilidade de 

atender às despesas do processo.

Nesse sentido é o teor da Súmula 481:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica 

com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais”.
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Aliás, é o que estabelece o artigo 98, “caput” do Código de 

Processo Civil de 2015:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.”

A condição para o deferimento, portanto, é a efetiva 

comprovação da situação de impossibilidade de atender às despesas do 

processo sem prejuízo da própria manutenção, não sendo suficiente a 

simples declaração.

A análise dos elementos trazidos aos autos permite dizer que 

a recorrente se encontra em recuperação judicial decretada pelo Juízo da 

Comarca de Junqueirópolis, de modo que não tem disponibilidade 

financeira para atender aos encargos do processo. É o que basta, em 

princípio, para justificar o deferimento do benefício.

Por isso, impõe-se deferir o benefício da gratuidade à 

apelante. Há de se ressalvar, no entanto, que fica aberta a possibilidade de 

a parte contrária, a qualquer tempo, exercer o respectivo direito de 

impugnação, o que possibilitará a perquirição mais aprofundada a respeito 

da controvérsia.

Prosseguindo, impõe-se verificar que não existe base para 

falar em vício processual por cerceamento de defesa, pois a matéria 

discutida não enseja a necessidade de qualquer complemento probatório, 

estando nos autos todos os elementos necessários para a realização do 

julgamento. Por isso, não há vício processual, tendo ocorrido pleno 
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atendimento ao disposto no artigo 370 do CPC, ante a desnecessidade de 

qualquer dilação, não havendo que se falar em ofensa aos princípios 

processuais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a providência pretendida pela ré apelante  prova 

pericial objetivando comprovar o valor do canavial  se apresenta 

desnecessária diante dos elementos documentais constantes dos autos e, 

sobretudo, porque nenhum resultado útil produziria (CPC, artigo 464, § 1º, 

inciso III).

Superado esse ponto, resta a análise da matéria de fundo.

Segundo a petição inicial, as partes estabeleceram contratos 

de parceria agrícola para exploração da lavoura de cana-de-açúcar, para 

vigorarem no período de 11 de maio de 2012 a 31 de agosto de 2018 e de 

1º de outubro de 2013 a 30 de setembro de 2019, respectivamente, 

mediante o pagamento de quantias aos autores todo dia 20 de cada mês.

Porém, a ré descumpriu tais avenças, deixando de pagar as 

parcelas vencidas a partir do mês de janeiro de 2015. Daí a propositura da 

presente ação, objetivando a rescisão contratual, a efetivação do despejo e 

a condenação ao pagamento de perdas e danos.

A ré, ao se defender, afirmou se encontrar em processo de 

recuperação judicial. Sustentou que, nos contratos de parceria agrícola, em 

razão de o acerto entre as partes ser feito mediante a partilha dos frutos e 

por se tratar de fato futuro de risco, é aconselhável que os pagamentos 

sejam realizados após a colheita dos produtos. Assim, efetuou diversos 

pagamentos adiantados por mera liberalidade, mas, no atual cenário 

econômico do setor sucroalcooleiro, não pode ser compelida a pagar 
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qualquer quantia antes do término da colheita de cada safra. Ressaltou que 

não há qualquer valor em aberto anterior a 2017 e a safra deste ano ainda 

não foi colhida. Por fim, aduziu que o valor pleiteado é excessivo.

Em reconvenção, sustentou ter realizado diversos 

investimentos na área em comento. Em caso de rescisão contratual, pede 

indenização em quantia estimada em R$ 1.641.430,70, porque não foram 

feitos todos os cortes da plantação.

A r. sentença, considerando que a ré admitiu o 

inadimplemento, julgou procedente o pedido principal e improcedente a 

reconvenção.

O conjunto probatório determina o acolhimento do pleito dos 

demandantes, restando totalmente isolada a argumentação da ré.

A contratação estabeleceu que a participação dos parceiros 

outorgantes seja paga em parcelas mensais (fl. 25). Não há qualquer 

evidência de que o preço seria devido apenas ao final de cada colheita.

Além disso, não se prova o inadimplemento, que é um fato 

negativo; prova-se, isto sim, o adimplemento, mediante a apresentação do 

respectivo recibo. 

Tinha a ré, portanto, o ônus de comprovar a alegação de 

pagamento referente aos anos de 2015 e 2016 (artigo 373, inciso II, do 

CPC), mas não o fez, deixando de produzir a prova documental respectiva. 

Sobre si recaem as consequências de sua própria inércia, decorrendo daí a 

confirmação da inadimplência afirmada pelos autores.
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Diante dos elementos constantes nos autos, não existe razão 

para cogitar da aplicação da teoria do adimplemento substancial, pois o 

percentual pago é manifestamente insuficiente para a sua caracterização.

Assim, uma vez identificada a falta de pagamento das 

prestações reclamadas na exordial, inegável se apresenta o atendimento ao 

pleito de rescisão contratual e de condenação à reparação respectiva, cuja 

extensão será apurada em liquidação por arbitramento.

Cumpre observar a premissa de que a constituição da dívida 

só ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória. E, como já 

houve a admissão do processamento da recuperação judicial, o crédito não 

se encontra ao alcance dos seus efeitos, o que decorre do artigo 49 da Lei 

11.101/2005.

Por isso mesmo, esse crédito há de ser executado 

diretamente, não sendo viável a sua habilitação no processo de 

recuperação judicial.

Ainda, a recuperação judicial não impede o despejo e nem 

autoriza que a ré descumpra os contratos

Nesse sentido:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL PARCERIA AGRÍCOLA 

PLANTIO E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR - AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA, 

REPARAÇÃO DE DANOS E AÇÃO DE DESPEJO RECONVENÇÃO 

MÉRITO. [...] 2) Inadimplemento contratual incontroverso. Rescisão 

contratual bem decretada pelo Juízo de origem. Incidência do artigo 

92, parágrafo 6º, do Estatuto da Terra. Recuperação judicial da 
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requerida que não impede o decreto da resolução contratual. 

Descabimento da alegação do trato de novação da dívida, eis que a 

condenação refere-se a período posterior ao decreto da recuperação 

judicial. Inexistência de purgação da dívida pelo pagamento parcial da 

dívida, consoante o demonstrado pelos credores requerentes. 

Procedência do pedido resolutório e da cobrança articulados na 

petição inicial da ação de rescisão contratual.” 1

Por fim, no que se refere ao pleito reconvencional, diante de 

tudo o que se expôs, conclui-se que não houve o descumprimento do 

contrato pelos reconvindos. Na verdade, foi a reconvinte quem deu causa à 

resolução, ao se tornar inadimplente.

Diante dessa constatação, não há como atribuir 

comportamento ilícito aos autores, o que de pronto afasta a possibilidade de 

falar em responsabilidade pela reparação de danos de qualquer ordem.

Enfim, acolho em parte o inconformismo, tão somente, para a 

finalidade de conceder à apelante o benefício da gratuidade judicial, 

ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte contrária, devendo 

prevalecer, quanto ao mais, a r. sentença tal como lançada.

Por derradeiro, considerando os termos do artigo 85, § 11, do 

CPC, diante do resultado deste julgamento e tendo em conta a atuação 

acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial na 

ação principal ao montante de 15% sobre o valor da condenação e a R$ 

7.000,00 na reconvenção.

1 - TJSP. 25ª Câm. Extraordinária de Dir. Privado. REL. DES. MARCONDES D'ANGELO. J. 20.09.17
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3. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, com 

observações.

ANTONIO RIGOLIN
Relator
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