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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2140075-65.2017.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante 
ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado JOSÉ MURILIA BOZZA COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES 
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.

São Paulo, 20 de dezembro de 2017.

Claudio Godoy
Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo n. 2140075-65.2017.8.26.0000

Comarca: São Bernardo do Campo

Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A

Agravadas: JOSÉ MURILIA BOZZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 

(Em recuperação)

Interessado: Adriana Rodrigues de Lucena (administrador judicial)

Juiz: Dr. Fernando de Oliveira Domingues Ladeira

Voto n. 16.753

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. 
Stay period. Fixado o entendimento, nesta 2ª Câmara Reservada, que 
o prazo do art. 6º, par. 4º, da Lei 11.101/05, é de direito material, 
portanto a ser contado em dias corridos. Decisão revista. Recurso 
provido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado de 

decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da agravada, 

determinando a contagem do prazo do stay period em dias úteis.

Sustenta o recorrente, em sua irresignação, 

que a contagens dos prazos em dias úteis, atendendo à norma do art. 219 do 

CPC, apenas se deve dar em relação aos prazos processuais. Aponta, nesse 

sentido, que a previsão do art. 6º, par. 4º da Lei 11.101/05 traduz prazo 

material, sendo, portanto, devida a contagem em dias corridos. Aduz que a 

harmonização, pretendida na decisão de origem, com os demais prazos da 

legislação recuperacional, viola, em verdade, a celeridade e a necessidade de 

impulso da devedora para o andamento do processo, preconizadas na referida 

lei. Alega que, no caso, observados todos os demais prazos processuais, as 

recuperandas terão aproximadamente 142 dias corridos para a realização da 
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Assembleia de Credores, tempo, portanto, inferior à suspensão de 180 dias, 

mesmo que corridos. Requer efeito suspensivo.

Deferido o efeito suspensivo requerido (fls. 

69/72), o recurso foi regularmente processado, ausente resposta da 

recuperanda. 

A Administradora Judicial opinou pelo 

desprovimento (fls. 75/81). 

A Procuradoria foi pelo provimento (fls. 

86/87). 

É o relatório.

Persistem, ao que se entende, as ponderações 

lançadas quando deferida a liminar postulada (fls. 69/72), que ora se 

ratificam.

Verdade que fixada na 1ª Câmara Reservada 

tese assentando a contagem em dias úteis (TJSP, AI 

2210315-16.2016.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial, Rel. Hamid Bdine, j. 16/03/2017), inclusive à consideração de 

que, primeiro, o prazo da lei se conecta com os prazos a todas as providências 

iniciais da recuperação, como já se decidiu na Corte Superior (STJ, AgRg no 

CC 110.250, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.09.2010), bem assim, depois, 

de que se tem preceito por meio do qual se garante certa estabilidade à 

empresa para que se possa organizar e providenciar o quanto devido até a 
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assembleia. E tal o que, argumenta-se, posto se persiga fim material último, 

de recuperação, de todo modo se consuma na suspensão do trâmite de 

processos em curso, ou seja, produzindo efeito processual típico de prazo de 

tramitação ou suspensão do trâmite processual.

Porém, já não era, ao contrário, menos certa a 

força da argumentação de que, a rigor, tem-se acima de tudo prazo material, 

conforme também já se havia decidido neste Tribunal (TJSP, AI 

2237498-59.2016.8.26.0000, 33ª Câmara de Direito Privado, Rel. Sá 

Moreira de Oliveira, j. 06/03/2017). E o que releva afinal porque o art. 219, 

parágrafo único, do CPC, subsidiariamente aplicável à LREF, e que instituiu 

a contagem em dias úteis, ressalvou somente fazê-lo quanto aos prazos 

processuais.

Mas o fato é que, diante deste quadro, esta 2ª 

Câmara acabou fixando o entendimento de que se trata de prazo material e, 

por isso, a ser contado em dias corridos. Tal o quanto se assentou no 

julgamento do AI nº 2200368-35.2016.8.26.0000, rel. Des. Fábio Tabosa, j. 

27/3/2017. A conclusão foi a de que “não há como escapar à constatação de 

que se trate de prazo material. Por um lado, a suspensão do curso dos prazos 

prescricionais, prevista no art. 6º, caput, atinge um instituto, a prescrição, 

inserido inequivocamente no direito material; de outra parte, a suspensão de 

toda e qualquer ação e execução já em curso contra a devedora é efeito que 

não se restringe ao processo de que emanado, incidindo como limitador do 

exercício de direitos pelos credores fora daquele, daí não se podendo falar 

em eficácia meramente processual ou interna ao próprio processo de 

recuperação. Por decorrência, o prazo máximo de cento e oitenta dias em 

relação a que tolerada a produção desses efeitos materiais também é 
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material, não tipicamente processual. Sendo assim, resguardada a ratio legis 

do art. 219 do CPC, inevitável concluir que sigam devendo ser contados 

tanto o prazo do stay como outros de natureza material previstos no 

procedimento da recuperação judicial em dias corridos”.

No mesmo sentido: AI nº 

2136791-83.2016.8.26.0000, rel. Des. Ricardo Negrão, j. 29/5/2017; AI nº 

2109116-14.2017.8.26.0000, rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 22/9/2017; 

AI nº 2079189-03.2017.8.26.0000, rel. Des. Araldo Telles, j. 25/9/2017.

Daí que, preservada a orientação da Câmara, 

de que a contagem do stay period se deva dar em dias corridos, tem-se de 

rever a decisão agravada.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao 

recurso. 

CLAUDIO GODOY

Relator
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