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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2146804-10.2017.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é agravante 
JUNQUEIRÓPOLIS AGROCOMERCIAL LTDA, são agravados PEDRO ROSSI 
MORELLI, MARIA APARECIDA CANEVARI MORELLI, SERGIO PAULO 
MORELLI, GILBERTO MORELLI TAMELINI, MARIA MORELLI TAMELINI, 
TEREZA ROSSI MORELLI, EMILIA MORELLI SANCHES, MARIA TEREZA DA 
ROCHA MORELLI, VALTER MORELLI, NILSON TAMELINI e JOSE ROSSI 
MORELLI.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS FERNANDO 
NISHI (Presidente), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA E RUY COPPOLA.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Luis Fernando Nishi
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 24393

Agravo de Instrumento nº 2146804-10.2017.8.26.0000

Comarca: Junqueirópolis  Vara Única

Agravante: Junqueirópolis Agrocomercial LTDA.

Agravados: Pedro Rossi Morelli e outros

Juiz 1ª Inst.: Dr. Marcelo Luiz Leano

32ª Câmara de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO  PARCERIA AGRÍCOLA 

E/OU ARRENDAMENTO RURAL  CANA-DE-ACÚCAR  

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL  AGRAVANTE QUE 

DEIXOU DE REALIZAR OS PAGAMENTOS AOS 

AGRAVADOS  RECUPERAÇÃO JUDICIAL  COLHEITA E 

VENDA  POSSIBILIDADE  DÍVIDAS 

EXTRACONCURSAIS  VENDA PELA PRÓPRIA 

AGRAVANTE  POSSIBILIDADE, MEDIANTE DEPÓSITO 

DO VALOR DA VENDA NOS AUTOS E DEVIDA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS  RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.

Vistos.

Agravo de instrumento interposto por 

JUNQUEIRÓPOLIS AGROCOMERCIAL LTDA. contra a respeitável decisão 

trasladada a fl. 83 que, nos autos da ação de rescisão contratual de parceria 

agrícola com pedido liminar de despejo que lhe movem PEDRO ROSSI 

MORELLI e OUTROS, deferiu a venda da safra atual à terceira interessada 

GLENCANE BIOENERGIA S/A., mediante depósito judicial à ordem e disposição 

do Juízo do valor apurado com o produto.

Sustenta a agravante, em síntese, que celebrou 
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contrato de parceria agrícola com os agravados, por meio do qual cederam 

áreas de 20,80 e 41,50 alqueires de terras dos imóveis rurais denominados Sítio 

Osvaldo Cruz e Fazenda Osvaldo Cruz.

Assevera que está em recuperação judicial e que 

a área objeto do contrato de parceria agrícola é indispensável à manutenção de 

suas atividades. Assim, eventual rescisão contratual acarretaria prejuízos 

insuperáveis. 

Alega, ainda, que não há atrasos nos 

pagamentos, uma vez que foram realizados adiantamentos de valores que 

somente seriam devidos ao final da safra, certo que decorrentes de mera 

faculdade.

Afirma que, de fato, a colheita da cana é 

imprescindível, porém não concorda que a mesma seja realizada pelos 

agravados, sem liberação de um percentual necessário para a manutenção de 

suas atividades, vez que se encontra em recuperação judicial.

Além disso, aduz que possui funcionários e 

estrutura de apoio para auxílio na colheita da cana, sendo que, do valor da 

venda, será necessário descontar o dispendido nos serviços de corte, 

carregamento e transbordo realizados.

Por fim, argumenta que a venda da cana de 

açúcar é a sua principal atividade, sendo vedada a constrição judicial da 

integralidade do faturamento de uma empresa.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo, 

para que seja determinada a venda da cana de açúcar diretamente por ela, bem 

como para que a totalidade do valor auferido com a venda seja depositada nos 

autos, posteriormente, liberando-se o percentual de 30% do montante a seu 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2146804-10.2017.8.26.0000 -Voto nº 24393 - ast 4

favor, permanecendo o restante em juízo.

Foi deferido, em parte, o efeito suspensivo/ativo.

Intimada, a parte agravada apresentou 

contraminuta (fls. 100/107).

Remetidos os autos à Douta Procuradoria Geral 

de Justiça, aduziu seu ilustre representante a desnecessidade de sua 

manifestação (fl. 110).

É o relatório, passo ao voto.

Primeiramente, diante da ausência de 

impugnação específica, há de se fixar como incontroverso, nos termos do art. 341 

do Código de Processo Civil, o fato de que a agravante realizou as colheitas dos 

anos de 2014, 2015 e 2016, porém não realizou os respectivos pagamentos à 

parte agravada. Desse modo, ao contrário do que alega a agravante, a presente 

demanda não tem por objeto supostos adiantamentos de valores aos agravados, 

razão pela qual não há falar em inexistência de inadimplemento contratual sob 

este fundamento.

A seguir, anote-se que, na hipótese, pleiteiam os 

agravados o recebimento de valores que se venceram após o deferimento do 

processamento da recuperação judicial, os quais não se submetem aos seus 

efeitos, fato que autoriza o corte da cana de açúcar plantada no imóvel dos 

autores. De mais a mais, observa-se que a agravante concorda com a colheita da 

safra em questão.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência desta C. 
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Corte:

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. 

Resolução contratual Colheita de lavoura de cana-

de-açúcar Possibilidade. Agravadas devidamente 

notificadas e que não se insurge contra a dívida. 

Reintegração de posse e pagamento devidos. 

Agravo a que s dá provimento” 1.

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Liminar deferida. 

Agravadas, empresas em recuperação judicial, que 

arrendaram dos agravantes terras para plantio e 

colheita de cana-de-açúcar, necessárias ao 

exercício de sua atividade empresarial. Alegação 

de que os arrendantes estariam, injustamente, 

recusando-se a deixar as arrendatárias colher a 

cana-de-açúcar. Deferimento, contudo, que se 

reforma. Contrato de parceria agrícola firmado 

antes do ajuizamento do pedido de recuperação. 

Pagamentos das safras, contudo, com 

vencimentos após o pedido. Dívidas que são 

extraconcursais, e não se submetem aos efeitos 

da recuperação. Ausência de comprovação ou 

mesmo alegação de pagamento do preço das 

safras pelas agravadas/recuperandas. Arrendantes 

que não têm obrigação de financiar a recuperação 

das arrendatárias. Recurso provido” 2.

Com razão a agravante quanto à possibilidade de 

venda direta da cana de açúcar à GLENCANE BIOENERGIA S/A. 

1 Agravo de Instrumento nº 2248433-95.2015.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada ao Direito Empresarial, Rel. 
Des. Pereira Calças, j. em 20/04/2016.
2 Agravo de instrumento nº 0135425-48.2013.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada ao Direito Empresarial, Rel. 
Des. Teixeira Leite, j. em 20/02/2014.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2146804-10.2017.8.26.0000 -Voto nº 24393 - ast 6

Com efeito, no caso em tela, embora se discuta 

débito da parte agravante, a cana-de-açúcar plantada não é de propriedade dos 

agravados. Assim, deve ser autorizada a venda da cana-de-açúcar pela 

agravante, devendo o valor integral ser depositado nos autos e a agravante 

prestar contas da quantidade e valores correspondentes, a fim de se aferir quais 

serão as providências a ser tomadas pelo MM. Juízo “a quo”.

Por fim, descabida, nesse momento processual, a 

análise por este Tribunal acerca de eventual liberação de percentual depositado 

nos autos a favor da parte agravante, sob pena de violação ao princípio do duplo 

grau de jurisdição.

Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso interposto, para autorizar a venda da cana-de-

açúcar pela agravante, devendo o valor integral ser depositado nos autos e 

a agravante prestar contas da quantidade e valores correspondentes.

LUIS FERNANDO NISHI

Relator
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