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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0082356-79.2011.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO 
BRADESCO S/A, é apelado BINOTTO S/A LOGISTICA TRANSPORTE E 
DISTRIBUIÇÃO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37ª Câmara Extraordinária de 
Direito Privado 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 FELIPE FERREIRA 
(Presidente), MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.

São Paulo, 10 de janeiro de 2018.

Felipe Ferreira
Relator

Assinatura Eletrônica
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Comarca: Guarulhos – 4ª Vara Cível
Apte: Banco Bradesco S/A
Apdo:  Binotto S/A Logistica Transporte e Distribuição
Juiz de 1º grau : Luciano de Moura Cruz
Remetidos ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 01/08/2017

VOTO Nº 40.799

EMENTA: ARRENDAMENTO MERCANTIL. 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. Tendo decorrido o 
prazo de 180 dias, não há que se falar em essencialidade do 
bem objeto da demanda. Inteligência do parágrafo 4º do artigo 
6º, c.c. art. 49, §3º, ambos da Lei nº 11.101/05.  2. Ciente do 
dever assumido no contrato, não pode o devedor pretender 
que, com o pagamento de apenas parte da dívida, seja 
reconhecido o adimplemento substancial, bem como sejam 
afastadas as consequências oriundas do inadimplemento. 
Sentença reformada. Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação contra respeitável 
sentença de fls.481/483 que julgou improcedente o pedido, condenando o autor 
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 
advocatícios fixados em 10% sobre o valor restante da dívida.

Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que 
nos termos do art. 49 da lei 11.101/2005, o crédito decorrente do arrendamento 
mercantil não está sujeito à recuperação judicial, e em razão da natureza do 
contrato, o bem não é da requerida, mas da apelante, que tem o direito de reavê-
lo. Aduz que passado o prazo de 180 dias do deferimento do processamento da 
recuperação judicial, não há que se falar em impossibilidade de reaver os bens. 
Afirma que a proteção à empresa não pode se sobrepor à ordem econômica e à 
segurança jurídica. Portanto, não há que se alegar a essencialidade do bem 
objeto do arrendamento mercantil, eis que o crédito decorrente de tal contrato 
não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Sustenta a impossibilidade 
de acolhimento da teoria do adimplemento substancial, em especial no caso em 
tela, em que foram adimplidas 47 das 60 parcelas devidas, o que representa 
78,3% contrato. Ademais, a requerida ingressou com a recuperação judicial 
quando já constituída em mora.

Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a 
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esta Corte de Justiça. 

Recebidos os presentes autos em virtude de 
redistribuição realizada em 31/07/2017, por força da Resolução nº 737/2016 do 
Tribunal de Justiça.

Remetidos os autos à Douta P.G.J., foi oferecido 
parecer opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

O recurso merece prosperar.

De fato, não há se falar em adimplemento substancial 
do contrato, tendo em consideração que a apelada estava ciente de que, em caso 
de inadimplemento de uma das parcelas do arrendamento, poderia o credor 
intentar ação de reintegração a fim de retomar o bem objeto de arrendamento 
mercantil.

Ademais, em recente decisão o Colendo Superior 
Tribunal de Justiça, mudou o entendimento da Corte e afastou a possibilidade de 
aplicação da teoria do adimplemento substancial em caso de alienação fiduciária 
(observado que os procedimentos previstos no Decreto-Lei nº 911/69 também se 
aplicam às operações de arrendamento mercantil), verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO 
DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO 
DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). 
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU 
DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA 
TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A 
PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 
SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA 
INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS 
DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. 
REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO 
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM 
COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS 
E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME 
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ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O 
RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 
1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A 
UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA 
COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO 
DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA 
OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB 
PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO 
CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO 
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA 
FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O 
ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA 
FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO.” (Resp.1.622.555-MG, Ministro Marco Melo Bellizze, j. 
22/02/2017,  DJE 16/03/2017)

Portanto, não cabe se falar na aplicação da teoria do 
adimplemento substancial, mesmo porque, no caso em tela, somente 78% da 
dívida foi adimplida.

Sobre a suspensão dos processos em função do 
deferimento da recuperação judicial, esclarecedor é o teor da informação 
prestada pelo juízo da recuperação em 14/01/2014, obtida em consulta ao 
andamento processual pela assessoria deste Relator, assim redigida:

“Senhor Ministro Relator, Compareço perante V. Exa., em 
atenção ao telegrama nº MCD2S13200/2013, relativo ao Conflito 
de Competência nº 132002/SC, para prestar as informações 
sobre o andamento processual da Recuperação Judicial nº 
039.12.004778-9 (0004778-33.2012.8.24.0039). 1 - Tramita 
perante esta 2ª Vara Cível a Recuperação Judicial da empresa 
Binotto S/A Logística Transporte e Distribuição, cujo 
processamento foi deferido em 26.03.2012. A tramitação do 
processo, entretanto, restou suspensa por decisão proferida em 
Agravo de Instrumento nº 2012.023548-0, a respeito de 
controvérsia sobre a publicação do edital previsto no artigo 52, 
§ 1º, da Lei nº 11.101/05. Apesar da suspensão, vários atos 
processuais e decisões, em razão da urgência ou necessidade, 
foram sendo praticados, mas sempre de modo a não vulnerar a 
decisão que determinou a suspensão do processo. 2 - O prazo 
de suspensão (180 dias - artigo 6º, § 4º), que estava suspenso 
em razão do efeito suspensivo concedido no Agravo de 
Instrumento nº 2012.023548-0, retomou seu curso a partir do dia 
01.10.2013, data em que foi publicado o v. Acórdão. 3 - Não 
houve, portanto, prorrogação do prazo de 180 dias, mas sim, 
suspensão em razão do Agravo de Instrumento. Apesar disso, 
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vários Juízes não reconheceram a suspensão do processo e 
procederam penhoras e bloqueios nos ativos da recuperanda, 
dando continuidade aos processos, que ao meu sentir, afronta 
o artigo 6º, caput, da Lei nº 11.101/05. 4 - O processo hoje está 
em trâmite e encontra-se aguardando as assembléias 
(18.02.2014 e 18.03.2014) para aprovação, rejeição ou 
modificação do Plano de Recuperação Judicial. Estas, senhor 
Relator, são as informações que acredito, devam ser prestadas. 
Aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada 
consideração e apreço”.

Assim, reconhecido ser complexo o processo de 
recuperação judicial da requerida, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina, o fato é que a suspensão dos processos em função do art. 6º §4º 
da lei 11.101/2015 certamente não tem mais efeito atualmente.

Partindo então da inexistência da suspensão de ações 
e execuções contra a apelada recuperanda, não há como aplicar a tese da 
essencialidade do bem ora pleiteado, pois se verifica da límpida redação da Lei 
n.º 11.101/2015, que rege as recuperações judiciais, o seguinte dispositivo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(..) 
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário 
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, 
de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos 
respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade 
ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou 
de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, 
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação 
judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa 
e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, 
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a 
que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada 
do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais 
a sua atividade empresarial.” (g.n.)

Neste sentido, os seguintes arestos desta Corte de 
Justiça: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO   Duplicatas   Suspensão do 
processamento da execução   Inconformismo   Prazo de 180 
dias de suspensão já superado   Observância à regra prevista 
no 6º, §4º, da Lei 11.101/2005   Inexistência de novação ante a 
ausência da aprovação do plano de recuperação judicial - 
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Exigibilidade do título reconhecida   Interesse de agir 
configurado   Suspensão do feito afastado - Decisão 
reformada   Recurso provido” (AI 2212462-49.2015.8.26.0000, 
Rel. Heraldo de Oliveira, 13ª Câm.,  j. 15/12/2015)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  EMBARGOS À AÇÃO 
MONITÓRIA  FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA   
LAUDO PERICIAL NOS TERMOS DA COISA JULGADA   
ALEGAÇÃO DE DECISÃO 'ULTRA PETITA'   DESCABIMENTO - 
DECISÃO QUE ACOLHE INTEGRALMENTE O VALOR FIXADO 
NO LAUDO   DECISÃO MANTIDA. AGRAVANTE EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL   SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO   
INADMISSIBILIDADE   DECURSO DO PRAZO DE 180 DIAS 
ESTABELECIDO NO ARTIGO 6º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI 
11.101/2005   PROSSEGUIMENTO DO FEITO   
POSSIBILIDADE. Agravo de Instrumento improvido.” (AI 
2168231-34.2015.8.26.0000, Rel. Jayme Queiroz Lopes, 36ª 
Câm., j. 29/10/2015)

Sendo assim, não se há de negar o direito do apelante 
de possuir garantia à dívida proveniente do contrato carreado aos autos, vez que 
não há suspensão decorrente da ação de recuperação judicial.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar 
procedente o pedido de reintegração de posse dos bens descritos na inicial, a ser 
cumprida em primeira instância, condenando a requerida ao pagamento das 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o 
valor da causa atualizado.

FELIPE FERREIRA
Relator 
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		2018-01-10T18:27:37+0000
	Not specified




