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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000990638

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2190808-35.2017.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que são agravantes 
RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICAL 
e RONTAN TELECOM COMERCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM,  em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento 
ao recurso, concedida a tutela recursal. V. U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARALDO 
TELLES (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.

CARLOS ALBERTO GARBI
– RELATOR  – 
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Agravo de Instrumento nº 2190808-35.2017.8.26.0000

Comarca: Tatuí (3ª Vara Cível)

Agravantes: Rontan Eletro Metalúrgica Ltda. - Em Recuperação 

Judical e Rontan Telecom Comércio de Telecomunicações Ltda. - Em 

Recuperação Judicial.

Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo.

Interessados: Excelia Gestão e Negócios Ltda. e JMV Locação Comércio 

E Engenharia Ltda. EPP.

VOTO Nº 27.111

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA 
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PEDRA ANGULAR 
DA LEI Nº 11.101/2005. TRATAMENTO ISONÔMICO 
AOS CREDORES. PENHORA DE DINHEIRO EM 
EXECUÇÃO. CRÉDITO EXECUTADO SUJEITO À 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA DELIBERAR 
SOBRE OS BENS E ATIVOS DAS RECUPERANDAS. 

Na recuperação judicial devem ser conjugados os 
interesses de todos os envolvidos, mormente o empresário 
e seus credores, cada qual renunciando a parte de seus 
direitos para alcançar a satisfação dos interesses comuns. 
Tratamento, isonômico, ademais, dos credores. 

Crédito que está sujeito ao pedido recuperacional. 
Competência do Juízo da recuperação para deliberar, 
exclusivamente, sobre a penhora e a alienação de bens 
para satisfação do passivo, inclusive sobre os atos 
constritivos anteriores ao ajuizamento do pedido.

A penhora não transmite a titularidade do bem ao 
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exequente. O devedor, pela penhora, na clássica lição de 
Humberto Theodoro Junior, “não deixa de ser o 
proprietário dos bens apreendidos judicialmente. Só a 
expropriação final acarretará a extinção de seu direito 
dominial”. Enquanto sujeitos ao poder judicial da 
execução, os bens penhorados, inclusive o dinheiro, 
continua a pertencer ao devedor e por isso correta a 
decisão impugnada que reconheceu esse direito.

Recurso provido para, reconhecida a competência do 
Juízo da recuperação, conceder a tutela recursal para 
determinar a restituição do valor penhorado pelo credor à 
recuperanda.

Recorreu a recuperanda da decisão, proferida pela Doutora Ligia 

Cristina Berardi Possas, que manteve a penhora de R$ 1.867.713,25, em 

favor de JMV Locação, Comércio e Engenharia Ltda. Sustentou, no recurso, 

que o crédito, objeto da penhora, está sujeito à recuperação judicial. Alegou 

que o Juízo da recuperação tem competência absoluta para decidir sobre atos 

de constrição de bens da recuperanda e, por isso, pediu a liberação dos 

valores indevidamente penhorados.

Deferiu-se a tutela recursal a fim de que o D. Magistrado examinasse 

o pedido de levantamento da penhora. 

A exequente JMV Locação, Comércio e Engenharia Ltda. afirmou 

que a penhora é objeto de agravo de instrumento nº 

2102190-17.2017.8.26.0000, que indeferiu o pedido de levantamento da 
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penhora.

A agravante manifestou oposição ao julgamento virtual.

A Procuradoria de Justiça, pelo parecer subscrito pelo Doutor Carlos 

Alberto Amin Filho, deixou de intervir no feito, pois a questão tratada no 

recurso não diz respeito ao processo de recuperação judicial da agravante.

É o relatório.

A exequente JMV Locação, Comércio e Engenharia Ltda. penhorou, 

nos autos de execução de título extrajudicial [autos nº 

1005921-35.2016.8.26.0624], crédito que a recuperanda teria a receber da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo, no valor de R$ 1.867.713,25.

Diante da competência do Juízo da recuperação judicial para decidir 

sobre os ativos da empresa, pediu a recuperanda a liberação do valor 

penhorado e, na decisão agravada, assim decidiu a Douta Magistrada:

“Sem prejuízo do ora deliberado, a autora 

deverá cumprir o determinado a fls. 1456, item 4, do 

processo de recuperação judicial (autos 

1000883-08.2017) especialmente em relação à 1ª Vara 

Cível desta Comarca, comprovando nestes autos no 

prazo de 05 dias. No tocante à desconstituição da 

penhora realizada nos autos que tramitam na 1ª Vara 

Cível local, deverá ser postulada perante aquele Juízo” 

(fls. 36).

Após o deferimento da tutela recursal, a D. Magistrada confirmou o 

indeferimento do pedido de levantamento da penhora:
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“Fls. 3073/3099: Com relação aos 

fundamentos expostos pelas autoras e que também 

foram formulados no Agravo de Instrumento, as 

providências que cabiam a este Juízo já foram tomadas 

por meio da decisão de fls. 1455/1458 dos autos da 

recuperação judicial de nº 1000883-08.2017, em 

trâmite nesta Vara Cível, em que houve o deferimento 

da recuperação judicial e a determinação de suspensão 

das execuções em face das recuperandas.

Analisando os autos, conclui-se que foi 

instaurado litígio em torno de penhora de valores a que 

a autora teria direito por haver prestado serviços em 

favor da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

penhora esta realizada no processo de nº 

1005921-35.2016.8.26.0624, em trâmite na 1ª Vara 

Cível local.

Contudo, a decisão de fls. 3044/3045, 

agravada pelo autor, considerou decisão proferida em 

sede de agravo de instrumento (nº 

2102190-17.2017.8.26.0000), em que houve a 

determinação para manutenção da penhora.

Nota-se que existe conflito de decisões 

proferidas em 2ª Instância, o que tornará ineficazes 

quaisquer outras determinações a serem eventualmente 

proferidas nesta ação, com o intuito de determinar-se o 

levantamento da mencionada penhora.
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Ademais, a penhora foi determinada pelo 

juízo da 1ª Vara Cível local, nos autos da execução de 

nº 10055921-35.2016.8.26.0624, e mantida por força 

de decisão proferida em sede do Agravo de 

Instrumento de nº 2102190-17.2017.8.26.0000.

Há notícia nos autos da recuperação judicial 

de julgamento do agravo interposto em relação à 

decisão proferida na 1ª Vara Cível, mas não se 

conhece ainda seu conteúdo, tanto que determinada a 

juntada de cópia naqueles autos.

Diante do exposto, por ora, nada a decidir 

com relação ao pedido formulado a fls. 3073/3099, 

impondo-se aguardar o atendimento da decisão 

proferida nesta data na R.J.

No mais, aguarde-se o decurso do prazo para 

apresentação de contestação”

Nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, “A recuperação judicial 

tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-

financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 

assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica”.

O princípio da preservação da empresa, que tem como substrato 

constitucional o princípio da função social da propriedade e é a pedra 

angular da Lei nº 11.101/2005 (Agr. Instr. n. 0113984-45.2012.8.26.0000, 
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rel. Des. Pereira Calças, j. 30.10.12), está bem delineado em referido 

dispositivo legal, que cuida da recuperação judicial.

Salutar a observação de Fábio Ulhoa Coelho, com apoio em Fábio 

Konder Comparato, no sentido de que “o princípio constitucional da função 

social da propriedade, consagrado nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF, 

extrai-se o da função social da empresa. A prosperidade dos bens de 

produção deve cumprir a função social, no sentido de não se concentrarem, 

apenas na titularidade dos empresários, todos os interesses juridicamente 

protegidos que os circundam. A Constituição Federal reconhece, por meio 

deste princípio implícito, que são igualmente dignos de proteção jurídica os 

interesses metaindividuais, de toda a sociedade ou de parcela desta, 

potencialmente afetados pelo modo com que se empregam os bens de 

produção” (Princípios do Direito Comercial, Ed. Saraiva, 2015, pg. 37).

Em relação ao mencionado dispositivo legal da Lei nº 11.101/2005, 

cumpre dar relevo às anotações de Jorge Lobo: “Recuperação judicial é o 

instituto jurídico, fundado na ética da solidariedade, que visa sanear o estado 

de crise econômico-financeira do empresário e da sociedade empresária com 

a finalidade de preservar os negócios sociais e estimular a atividade 

empresarial, garantir a continuidade da empresa e fomentar o trabalho 

humano, assegurar a satisfação, ainda que parcial e em diferentes condições, 

dos direitos e interesses dos credores e impulsionar a economia creditícia [...] 

A recuperação judicial é um favor legal porque garante ao devedor, 

atendidos determinados pressupostos e requisitos, formais e materiais, o 

direito de sanear o estado de crise econômico-financeira em que se encontra 

com a finalidade de salvar o negócio, manter o emprego dos trabalhadores, 
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respeitar os interesses dos credores (art. 47) e reabilitar-se (art. 63) [...]” 

(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, coords. Paulo 

F. C. Salles de Toledo e Carlos Henrique Abrão, Ed. Saraiva, 2005, pg. 

104/105).

O novel instituto, conforme o prestigiado autor, tem como 

fundamento a ética da solidariedade, porquanto “Nos 'procedimentos de 

sacrifício', a lógica do mercado, apanágio do sistema capitalista e da teoria 

da maximização dos lucros, deve ceder diante da ética de solidariedade, 

sobretudo quando se trata de uma lei de ordem pública, como sói ser a que 

disciplina a ação e recuperação judicial, que objetiva preservar a empresa, 

pois ela tem uma função social a cumprir, manter os postos de trabalho, 

porquanto o desemprego atenta contra a dignidade da pessoa humana, e 

garantir o recebimento dos créditos, visto que o crédito é o combustível da 

atividade econômica e do progresso social” (op. cit., pgs. 108/109).

Daí por que o mesmo autor anota, com proficiência, que “para 

alcançar esse múltiplo escopo e para atender aos interesses das partes 

envolvidas e harmonizar os direitos de cada um equanimemente, ao invés do 

confronto entre o devedor e seus credores, impõe-se a cooperação; ao invés 

do litígio, a conciliação; ao invés da defesa egoística e intransigente dos 

interesses individuais, a busca por soluções solidárias e equitativas que 

causem o menor sacrifício a todos, dentro da perspectiva de que se deve 

priorizar a composição dos interesses conflitantes, raramente convergentes se 

não houver, de parte a parte, a compreensão e a sensibilidade do que é 

absolutamente indispensável: salvar a empresa em crise, que demonstre ser 

econômica e financeiramente viável, com a finalidade precípua de mantê-la 
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empregadora de mão-de-obra, produtora e distribuidora de bens e serviços, 

criadora de riquezas e de prosperidade, geradora de impostos e, por igual, ao 

mesmo tempo, respeitar os direito e interesse dos credores” (op. cit., pgs. 

108/109).

É o que diz igualmente Sérgio Campinho: “A recuperação judicial, 

segundo perfil que lhe reservou o ordenamento, apresenta-se como um 

somatório de providências de ordem econômico-financeiras, econômico-

produtivas, organizacionais e jurídicas, por meio das quais a capacidade 

produtiva de uma empresa possa, da melhor forma, ser reestruturada e 

aproveitada, alcançando uma rentabilidade auto-sustentável, superando, com 

isso, a situação de crise econômico-financeira em que se encontra seu titular 

 o empresário -, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego e 

a composição dos interesses dos credores” (Falência e Recuperação de 

Empresa, Ed. Renovar, 2015, pg. 10).

Verifica-se, assim, que a recuperação judicial é medida que visa ao 

soerguimento da empresa em crise econômico-financeira com o intuito de 

manutenção da pessoa jurídica como fonte produtiva. Para tanto, hão de ser 

conjugados os interesses de todos os envolvidos, cada qual renunciando a 

parte de seus direitos para alcançar a satisfação dos interesses comuns.

Nessa linha de entendimento, e mantendo a coesão legislativa, a Lei 

nº 11.101/2005 estabeleceu, em seu art. 6º, que “A decretação da falência ou 

o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da 

prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive 

aquelas dos credores particulares do sócio solidário”.
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Trata-se de valioso instrumento que permite a escorreita observação 

do tratamento isonômico aos credores submetidos à recuperação judicial da 

devedora, vez que se sujeitarão ao processo concursal. Nessa esteira, anota 

Paulo F. C. Salles de Toledo que “O caráter concursal desses regimes explica 

a suspensão, uma vez que os credores, de um modo geral, são chamados a 

participar dos processos e devem ter tratamento equânime” (op. cit., pg. 17).

A propósito: “O artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, ao estabelecer que 

"a decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e 

execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares 

do sócio solidário", preserva a universalidade do juízo que processa a 

falência ou a recuperação judicial e gera consequente atração para o juízo 

universal de todas as ações de interesse da massa falida ou da empresa em 

recuperação” (STJ, AgRg no CC 137301/RJ, rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, j. 13.05.2015).

A par disso, a Lei nº 11.101/2005 também estabeleceu um rol de 

instrumentos que podem ser utilizados pela empresa em recuperação no 

intuito de resolver as dificuldades encontradas para a satisfação de seus 

débitos. O art. 50 da Lei de Falência e de Recuperação Judicial, prevê desde 

a concessão de prazos e condições especiais das obrigações vencidas, a 

dação em pagamento ou novação de dívidas e até mesmo o trespasse, se 

necessário for.

Mas o que interessa ao caso dos autos, em relação ao art. 50 da L.F., 

é justamente o entendimento pacífico de que a relação contida no dispositivo 

de hipóteses para viabilizar a recuperação legal não é exaustiva, de modo a 
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admitir outros meios de recuperação da empresa em crise.

Nesse sentido, anotam Fábio Ulhoa Coelho: “A lei contempla lista 

exemplificativa dos meios de recuperação da atividade econômica [...] Como 

se trata de lista exemplificativa, outros meios de recuperação da empresa em 

crise podem ser examinados e considerados no plano de recuperação” 

(Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa, Ed. Saraiva, 

2014, pg. 192); Sérgio Campinho: “O Artigo 50 cuida dos meios de 

recuperação judicial apresentando uma listagem exemplificativa das diversas 

medidas que podem do plano de recuperação judicial fazer parte” (op. cit., 

pg. 169); Jorge Lobo: “A LRE enumera mais de duas dezenas de modos ou 

'meios de recuperação judicial', autorizando, expressamente, que outros 

sejam empregados para reestruturar e sanear a empresa em crise” (op. cit., 

pg. 123); e Manoel Justino Bezerra Filho: “A rigor, estes 16 incisos seriam 

até desnecessários. No entanto, a Lei, de forma louvável, optou por trazer 

indicações de meios a serem utilizados, repita-se, como meros indicativos” 

(Nova Lei de Recuperações e Falências Comentada, Ed. RT, 2005, pg. 138).

No caso, a confluência dos três dispositivos legais mencionados, art. 

47, art. 6º e art. 50, da Lei nº 11.101/2005, não deixa dúvidas de que a 

penhora deve ser examinada pelo Juízo da recuperação, que, entretanto, 

deixou de apreciar a constrição em virtude de ter sido ato constritivo 

confirmado pelo Agravo de Instrumento nº 2102190-17.2017.8.26.0000, 

relatado pelo Doutor Heraldo de Oliveira, interposto incidentalmente à 

execução de título extrajudicial, proposta pela credora JMV Locação, 

Comércio e Engenharia Ltda.

Sucede que o crédito de JMV Locação, Comércio e Engenharia 
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Ltda., como esclareceu o Administrador Judicial, está incluído na 

recuperação judicial, pelo valor de R$ 1.013.683,47, pois é anterior à 

distribuição do pedido de soerguimento (fls. 209). Também é anterior à 

recuperação a execução proposta por este credor 

(1005921-35.2016.8.26.0624  fls. 178).

Nesse passo, o patrimônio da empresa, ainda que constrito, está 

sujeito direta e exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial, tudo 

justificado pelos elevados interesses na conservação da empresa em favor da 

sociedade e dos credores. Daí por que o D. Magistrado que preside a 

recuperação judicial tem inequívoca competência para decidir sobre os atos 

de constrição e de alienação de bens da empresa recuperanda, porquanto “O 

juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para julgar as 

causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa 

recuperanda” (STJ, AgRg no CC 129079/SP, rel. Min. Antonio Carlos 

Ferreira, j. 11.03.2015).

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça está sedimentada: 

“AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 

CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 

VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 

RECURSO IMPROVIDO. Nos termos da pacífica 

jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, 
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embora a execução fiscal não se suspenda em virtude 

do deferimento da recuperação judicial, os atos que 

importem em constrição do patrimônio da sociedade 

empresarial devem ser analisados pelo juízo universal, 

a fim de garantir o princípio da preservação da 

empresa. (...)” (AgRg no CC 133509-DF, rel. Min. 

Moura Ribeiro, j. 25.03.2015)

Também a propósito: “Vale destacar que o objetivo da recuperação 

judicial é a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica, a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005. Assim, ao se 

atribuir exclusividade ao juízo da recuperação para a prática de atos de 

execução, busca-se evitar medidas expropriatórias que possam prejudicar o 

cumprimento do plano de recuperação” (AgRg no CC 1462032/PR, rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.02.2015).

Acrescente-se que a penhora não transmite a titularidade do bem ao 

exequente. O devedor, pela penhora, na clássica lição de Humberto 

Theodoro Junior, “não deixa de ser o proprietário dos bens apreendidos 

judicialmente. Só a expropriação final acarretará a extinção de seu direito 

dominial” (Processo de Execução, Leud, 15ª ed., p. 246). 

Enquanto sujeitos ao poder judicial da execução, os bens 

penhorados, inclusive o dinheiro, continuam a pertencer ao devedor e, por 

isso, deve o Juízo da recuperação examinar o ato constritivo. Note-se que 

não se cuida aqui de desconstituir ato ou negócio jurídico processual, com 

revogação da expropriação, que não ocorreu. O dinheiro, ao que tudo indica, 

permanece em depósito judicial.
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Não obstante a falta de exame do pedido de levantamento pelo D. 

Magistrado, certo é que a quantia penhorada por JMV, credor concursal, 

deve ser restituída à recuperanda e, neste ponto, o recurso deve ser acolhido, 

inclusive com o deferimento da antecipação da tutela recursal requerida. 

Ainda que tenha sido ultrapassado o período da suspensão da 

execução, não há notícia da realização de Assembleia para exame do plano, 

o que reforça a necessidade de que o valor antes penhorado pelo credor 

concursal seja restituído à recuperanda.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a 

competência do Juízo da recuperação para exame do pedido de levantamento 

da penhora, ausente a expropriação e, neste ponto, conceder a tutela recursal 

para determinar a restituição à recuperanda do valor penhorado pelo credor 

concursal JMV, nos autos de execução individual proposta, que deverá ser 

cumprida independentemente do trânsito em julgado. 

CARLOS ALBERTO GARBI
 relator 
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