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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2184205-43.2017.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO 
S/A, é agravado ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES 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: Recurso 
provido. Prejudicado o Agravo Interno., de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

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

São Paulo, 8 de janeiro de 2018.

Carlos Alberto Garbi
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2184205-43.2017.8.26.0000.

Agravo Interno nº 2184205-43.2017.8.26.0000/50000.

Comarca: Cotia (1ª Vara Cível).

Agravante: Itaú Unibanco S/A.

Agravado: Alvenius Equipamentos Tubulares Ltda. - Em Recuperação 

Judicial.

Interessado: MGA Administração e Consultoria Eireli.

VOTO Nº 27.236

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY. CONTAGEM EM DIAS 
CORRIDOS. Agravo de instrumento contra a decisão que 
determinou a contagem do prazo em dias úteis.

A suspensão existe apenas para permitir a reestruturação da 
empresa, pelo tempo necessário ao cumprimento deste anseio. 
Não se pode prolongar, através da contagem em dias úteis, esta 
suspensão, em afronta ao que determina a Lei, sob o risco de 
prejuízo aos credores, afetando-se, o equilíbrio necessário 
entre os interesses da recuperanda e dos credores neste 
processo coletivo, que demanda, antes de tudo, negociação 
entre os envolvidos. 

Além disso, a Lei nº 11.101/2005 nada dispôs a respeito da 
suspensão do prazo. Ao contrário, os prazos são peremptórios 
e contínuos, objetivando-se a aplicação dos princípios da 
efetividade e celeridade.

Recurso provido para determinar a contagem do prazo do stay 
em dias corridos, prejudicado o agravo interno.

Recorreu o agravante da decisão, proferida pelo Doutor Seung Chul 

Kim, que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial e 

determinou a contagem em dias úteis dos prazos previstos na Lei nº 11.101/2005. 

Alegou que o prazo do stay tem natureza material e, por isso, deve ser contado 

em dias corridos. Afirmou que o processo de recuperação deve atender aos 

princípios da celeridade e da economia processual. Sustentou que cabe apenas à 
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recuperanda dar andamento ao processo, cujos prazos já são por ela conhecidos. 

Pediu a concessão da antecipação da tutela recursal.

Deferida a antecipação da tutela recursal, a recuperanda e o 

Administrador Judicial manifestaram-se pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, pelo parecer subscrito pelo Doutor Ronaldo 

Pereira Muniz, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

A decisão agravada, no que tange à contagem dos prazos, determinou:

“Quanto à aplicação ou não do art. 219 do Código de Processo 

Civil, o art. 189 da Lei 11.101/05 prevê a aplicação do Código de 

Processo Civil, no que couber, aos procedimentos. E não há 

nenhum óbice para que os prazos previstos na Lei 11.101/05 

passem a ser contados em dias úteis, conforme a alteração realizada 

pelo novo Código de Processo Civil.

Trata-se de prazo processual que deve observar a forma de 

contagem prevista no código processual.

Assim, serão observados os seguintes prazos: 15 dias úteis para 

habilitações de crédito; 45 dias úteis para o administrador judicial 

apresentar sua relação de credores; 60 dias úteis para apresentação 

do plano; 30 dias úteis para objeção ao plano; e 150 dias úteis para 

a realização da AGC.

O prazo da suspensão das ações e execuções será de 180 dias úteis, 

por se tratar de prazo correlato ao procedimento da recuperação 

para a aprovação ou não do plano de recuperação judicial” (fls. 

160).

Deferido o processamento do pedido de recuperação judicial, nos termos 
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do art. 6º, da Lei nº 11.101/2005, há a suspensão “da prescrição e de todas as 

ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário”, pelo prazo de 180 dias.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, que, no art. 219, 

previu a contagem de prazos processuais em dias úteis, surgiu na doutrina e na 

jurisprudência a discussão sobre a natureza do prazo do stay.

Não obstante entendimentos em sentido contrário, esta Câmara, pelos 

votos dos D. Desembargadores Alexandre Marcondes, Fabio Tabosa e 

Ricardo Negrão, respectivamente, manifestou-se pelo reconhecimento da 

natureza material do referido prazo, determinando-se, portanto, a contagem em 

dias corridos:

“A despeito de precedentes desta Corte em sentido diverso e do 

posicionamento de ilustres estudiosos da recuperação judicial e 

falência, dentre eles o magistrado aposentado Manoel Justino 

Bezerra Filho, o entendimento adotado por esta C. 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial é de que o prazo de 180 dias de 

suspensão das ações e execuções é de natureza material e não 

processual, devendo, portanto, ser contado em dias corridos. [...]

Acrescente-se que na última edição de sua consagrada obra, Fábio 

Ulhoa Coelho entende que no tocante à contagem dos prazos em 

dias úteis, como previsto no art. 219 do CPC/2015, 'o melhor 

entendimento é a da inaplicabilidade, pura e simples, desta 

inovação aos feitos falimentares ou recuperacionais, tendo em vista 

a “coerência interna” dos prazos fixados na LF' (Comentários à Lei 

de Falências e de Recuperações de Empresas, Ed. RT, 12ª ed., 

2017, p. 548)” (TJSP, AI nº 2047108-98.2017.8.26.0000, Rel. Des. 

Alexandre Marcondes, dj 03.08.17).

“E, especificamente no tocante ao stay period, também não há 
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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 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” (TJSP, AI 

nº 2236772-85.2016.8.26.0000, Rel. Des. Fabio Tabosa, dj 

12.06.17).

“A eficácia do instituto da recuperação judicial depende da 

segurança jurídica e, para tanto, observa-se a necessidade de cautela 

na flexibilização de dispositivos legais concedida no Juízo 

Recuperacional ou no uso de interpretações próprias do processo 

civil que não se dialogam com a recuperação judicial. Permitir a 

inobservância dos dispositivos legais significa validar recuperações 

fracassadas. Atrasos e pretensões instrumentais contra legem 

demonstram uma face insegura e desorganizada do devedor, e sua 

não disposição em dar prosseguimento a um plano recuperatório 

capaz de atender a seus interesses de soerguimento empresarial e de 

cumprimento dos objetivos legais de promover 'sua função social e 

o estímulo à atividade econômica' (LREF, art. 47, final). [...]
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Há também erro em dar interpretação pró-devedor ou 

manifestamente pró-credor à disciplina recuperatória em juízo 

porque, de um lado, se manifestará, em breve prazo, a descrença no 

sistema judicial, como ocorreu com as leis falimentares que 

precederam à Lei n. 11.101/2005 e, de, outro, a inviabilização do 

instituto e à atividade econômica como um todo.

Isso reflete a importância de se ter bem definido o dia em que cessa 

o período de suspensão, seja para nortear o devedor quanto ao exato 

cumprimento das exigências a que voluntariamente se submeteu, 

seja para definir o período de limitação de direito dos credores, seja 

para dar segurança à atividade econômica quanto à certeza de que o 

devedor dispõe de organização administrativa e contábil que lhe 

permite pleitear a recuperação, apresentando a seus credores plano 

factível e aceitável de reorganização, em certo prazo definido pelo 

legislador pátrio.

Daí porque este Relator também encontra nesse dispositivo 

justificativas suficientes à exigência de improrrogabilidade do 

prazo de 180 dias e sua fluência contínua desde o deferimento do 

processamento da recuperação judicial” (TJSP, AI nº 

2136791-83.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, dj 

29.05.17).

O stay permite que a empresa, sem a excussão promovida pelos credores, 

se reestruture e possa superar a crise econômico-financeira. Busca-se, dessa 

forma, preservar a empresa viável até a realização da Assembleia Geral de 

credores, que poderão, assim, manifestar sobre o plano apresentado pela 

recuperanda.

É o que afirma Paulo Penalva Santos: “A suspensão das ações e 

execuções ajuizadas contra a sociedade em recuperação judicial é uma das 

medidas mais importantes previstas na Lei nº 11.101/2005, cuja finalidade é a de 
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preservar a empresa como unidade produtiva, até que os credores deliberem 

sobre o plano de recuperação apresentado pelo devedor. Sem essa proteção, o 

prosseguimento das ações individuais dos credores certamente colocaria em risco 

a superação da situação de crise econômico-financeira enfrentada pelo devedor” 

(Dez Anos de Vigência da Lei de Recuperação e Falência, Ed. Saraiva, 2015, p. 

245, negritei).

A empresa precisa de tempo para se reorganizar, para reforçar seu caixa e 

ganhar o fôlego financeiro do qual necessita para quitar suas dívidas, de modo 

que a suspensão, como providência inicial na recuperação, mostra-se essencial ao 

soerguimento da empresa, preservando-a para o cumprimento do plano.

Como também ressalta Fabio Ulhoa Coelho: “Suspendem-se as 

execuções individuais contra o empresário individual ou sociedade empresária 

que requereu a recuperação judicial para que elas tenham o fôlego necessário 

para atingir o objetivo pretendido da reorganização da empresa. A recuperação 

judicial não é execução concursal e, por isso, não se sobrepõe às execuções 

individuais em curso. A suspensão, aqui, tem fundamento diferente. Se as 

execuções continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos da 

recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da comunhão dos credores” 

(Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas, Ed. Saraiva, 10ª 

ed., p. 74-75, negritei).

Não é diferente o entendimento da Comissão Europeia, que também 

ressalta a importância da suspensão na reorganização das empresas em crise 

financeira, considerando-se os diversos interesses envolvidos em processos desta 

natureza. É o que se depreende da Recomendação da Comissão Europeia, datada 

de 12 de março de 2014, sobre a “abordagem em matéria de falência e de 

insolvência das empresas”: 

“A duração da suspensão deve estabelecer um equilíbrio 
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equitativo entre os interesses do devedor e dos credores e, em 

particular, dos credores garantidos. A duração da suspensão deve, 

pois, ser determinada em função da complexidade da 

reestruturação antecipada e não deve exceder quatro meses. Os 

Estados-Membros podem prever que o período possa ser renovado 

mediante a apresentação de provas de progressos nas negociações 

relativas a um plano de reestruturação. A duração total da 

suspensão não pode exceder 12 meses.

Quando a suspensão deixa de ser necessária para facilitar a adoção 

de um plano de reestruturação, deve ser levantada”.

Percebe-se, portanto, que a suspensão existe, no modelo adotado pelo 

direito brasileiro para a recuperação da empresa em crise, apenas para permitir a 

reestruturação da empresa, pelo tempo necessário à deliberação do plano pelos 

credores. Não se pode prolongar, através da contagem em dias úteis, esta 

suspensão, em afronta ao que determina a Lei, sob o risco de prejuízo aos 

credores, afetando-se, ainda, o equilíbrio necessário entre os interesses da 

recuperanda e dos credores neste processo coletivo, que demanda, antes de tudo, 

negociação entre os envolvidos. Não se quer dizer que esse período não possa 

sofrer prorrogação quando justificada casuisticamente a impossibilidade da 

realização da assembleia, como já se decidiu nesta Câmara. Cuida-se, deve ser 

assinalado, de situação excepcional, não contemplada pela lei.

Além disso, como dito, a Lei nada dispôs a respeito da suspensão do 

prazo. Ao contrário, os prazos são peremptórios e contínuos, como ressaltam 

Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli: “É para assegurar que a concessão da 

recuperação ocorra dentro do período de 180 dias que a assembleia geral de 

credores deverá ser realizada no prazo de 150 dias contados do deferimento do 

processamento (art. 56, § 1º, da LRF). Para que seja observado esse prazo não 

poderá ser deferido provimento de urgência para obstar a realização da 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2184205-43.2017.8.26.0000 -Voto nº 27.236 9

assembleia geral (art. 40 da LRF), bem como os prazos serão peremptórios e 

contínuos, e não será suspensa a contagem de prazo em razão de recesso 

judiciário” (A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas, 

Ed. Forense, 3ª ed., p. 129).

Daí por que, a par da discussão se o prazo do stay teria natureza material, 

processual, ou mista, devem ser examinados, primordialmente, os fundamentos 

da suspensão, observando-se o princípio da celeridade, que deve permear o 

processo de recuperação, como aponta o Ministro Luis Felipe Salomão: 

“As normas que regem a recuperação e a falência devem buscar a 

efetividade, de modo a acompanhar a velocidade das transações 

mercantis e a dinâmica da atividade econômica. [...] 

Inúmeras modificações foram implementadas, com prazo rígidos, 

fixados de modo a não se eternizar o processo de reorganização ou 

falimentar, pois o atraso serve de grande desestímulo aos credores” 

(Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, 3ª ed., Ed. Forense, 

p. 30/31).

A suspensão das execuções e atos de constrição contra a empresa em 

recuperação, como efeito do processamento do pedido, não se identifica com os 

prazos do processo e por isso não atrai a contagem na forma prevista no Código 

de Processo Civil em vigor.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a 

contagem do prazo do stay em dias corridos, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 

4º, da Lei nº 11.101/2005, prejudicado o Agravo Interno.

CARLOS ALBERTO GARBI
 relator 
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