
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.074.244 - SP (2017/0065455-1)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : DOCEIRA CAMPOS DO JORDAO LTDA. EM RECUPERACAO 

JUDICIAL 
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS KEPPLER  - SP068931 

 SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP132830 
 FERNANDA NEVES REMEDIO  - SP357602 
 KELLY DE CAMPOS KAWAGISHI PICAZIO  - SP288995 

AGRAVADO  : SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A 
ADVOGADOS : LUCIANE KELLY AGUILAR MARIN  - SP155320 

 ANA RENATA DIAS WARZEE MATTOS E OUTRO(S) - SP202391 
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO  AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REEXAME DE 
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DISSÍDIO NÃO CONHECIDO. 
SÚMULA Nº 13/STJ.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, 
procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 
7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples 
oposição de embargos declaratórios (Súmula nº 211). Persistindo a omissão, é 
necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo 
Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 
3. Agravo interno não provido.

 
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide  a 
Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy 
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 
 Brasília (DF), 21 de setembro de 2017(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA  
Relator
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RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): 

Trata-se de agravo interno interposto por DOCEIRA CAMPOS DO JORDÃO LTDA. 

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer 

do recurso especial por força da incidência das Súmulas nºs 7 e 211/STJ e porque não 

demonstrado o dissídio jurisprudencial (fls. 670/681 e-STJ). 

Em suas razões, a agravante alega que desnecessária a incursão no conjunto 

fático-probatório dos autos e que opôs declaratórios com o objetivo de obter manifestação acerca 

"da ausência de garantia para recebimento de impugnação e os princípios da recuperação 

judicial, ou subsidiariamente/alternativamente, pré-questionaram as matérias, conforme item III 

(fls. e-STJ FL.602/603)" (fl. 711 e-STJ). No entanto, o tribunal estadual entendeu não haver 

nenhum defeito, vício ou lacuna na decisão.

Afirma, ainda, que "se as matérias não foram objeto de debate pelas instâncias 

ordinárias, não foi por negligência da Embargante, que tentou de todas as maneiras enfrentar a 

matéria; mas sim por culpa do Tribunal inferior que entendeu que não havia qualquer omissão a 

ser sanada" (fl. 713 e-STJ).

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada.

Impugnação apresentada (fls. 707/714 e-STJ).

É o relatório.

 

Documento: 1637019 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 06/10/2017 Página  2 de 6



 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.074.244 - SP (2017/0065455-1)
  
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): 

O recurso não merece prosperar.

Para melhor compreensão da controvérsia, oportuno um breve resumo dos fatos.

Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOCERIA CAMPOS 

DO JORDÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - com o objetivo de reformar a decisão que 

determinou a penhora de faturamento. 

Em decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso.

Em seguida, ao julgar o agravo regimental, o tribunal estadual negou-lhe 

provimento e rejeitou também os declaratórios opostos.

Irresignada, a ora agravante interpôs recurso especial no qual apontou violação 

dos arts. 475-R, 525 e 919 do Código de Processo Civil de 1973 e 47, 49, 59 e 64 da Lei nº 

11.101/2005.

Em suas razões, sustentou, em síntese, que o recebimento da impugnação não 

tem como requisito a garantia do juízo, há muito tempo afastada desde o anterior Código de 

Processo Civil de 1973. Aduziu que,

"(...) no tocante à execução fundada em título extrajudicial a lei 
textualmente anuncia a dispensabilidade da prévia garantia do juízo (art. 914 do 
Novo CPC), demonstrando, assim, verdadeira afronta à legislação em vigor a 
manutenção da decisão recorrida. Ademais, por força do antigo artigo 475-R do 
referido diploma tal regime então se estende às execuções de sentença"  (fl. 616 
e-STJ). 

Afirmou, ainda, que o instituto da recuperação judicial deve ser interpretado à luz 

dos princípios da preservação e da função social. Desse modo, resta incongruente o 

prosseguimento da penhora, visto que deve sempre ser favorecida a recuperação da empresa.

Todavia, conforme afirmado na decisão agravada, a Corte local, ao analisar as 

provas dos autos, concluiu que a prova documental apresentada não autoriza, diante de sua 

ordem cronológica de constituição, que a ora recorrente, devedora em recuperação judicial, 

prossiga no procedimento recuperacional em relação ao crédito em questão, conforme se 

observa do seguinte excerto:
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"(...)
As razões apresentadas são vazias, destituídas de conteúdo, sem 

embasamento em prova documental capaz de evidenciar que, na recuperação 
judicial da devedora, em andamento, estaria sendo pago ou homologado pelo juízo 
o crédito buscado.

E aqui não cabe discussão paralela a respeito dos preceitos ou 
digressão substancial, até porque a cobrança teve início no ano de 2008, já se 
passaram 8 anos e somente agora lembrou-se a devedora, em razão do 
procedimento de recuperação, de suscitar novação ou sujeição à regra da Lei nº 
11.101/05.

No entanto, não há qualquer ilegalidade no procedimento judicial 
determinado, cujo art. 49 não se aplica, por se tratar de crédito preexistente, cuja 
constituição judicial em nada altera a sua interpretação.

O propalado valor irrisório, de R$ 5.000,00, não combina com a 
atividade empresarial e não merece maiores comentários, além do que as 
tentativas de refrear o procedimento têm nítida conotação destoante da legislação 
e dos princípios entre o concurso e a execução singular" (fls. 596/597 e-STJ).

Desse modo, rever tais conclusões demandaria o reexame de matéria 

fático-probatória, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ: "A 

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Quanto às teses de desnecessidade de garantia de juízo para o recebimento da 

impugnação apresentada e de que o instituto da recuperação judicial deve ser interpretado à luz 

dos princípios da preservação e da função social, em torno dos dispositivos tidos como violados, 

verifica-se que não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, 

e embora opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão porventura 

existente, não indicou a parte recorrente a contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015 (535 do 

CPC/1973).

Nessa circunstância, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto 

na Súmula nº 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da 

oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo." 

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO DE TÍTULO. NULIDADE. PEDIDO DE 
DILIGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 
NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO.
1. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de 
embargos de declaração (Súmula 211). Persistindo a omissão, é necessária a 
interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo 
Civil, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.
2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 
compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 
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vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é 
vedado em âmbito de recurso especial, a teor da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Rever os fundamentos que levaram à conclusão acerca do protesto indevido e 
do dever de indenizar, no caso, demandaria o exame do conjunto probatório, o que 
é vedado na instância especial, segundo dispõe a Súmula 7/STJ.
4. Incabível a alegação de divergência jurisprudencial sem a citação de acórdão 
paradigma. Incidência da Súmula 284 do STF.
5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 431.782/MA, 
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/5/2014, 
DJe 12/5/2014).

Por fim, no que se refere ao dissenso jurisprudencial, também não prospera a 

irresignação. Isso porque é inadmissível o conhecimento do recurso especial ante o óbice contido 

na Súmula nº 13/STJ, segundo a qual "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não 

enseja recurso especial" .

Dessa maneira, não prosperam as alegações postas no recurso, incapazes de 

alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
AgInt nos EDcl no

Número Registro: 2017/0065455-1 AREsp 1.074.244 / 
SP

Números Origem:  0001657-39.2008.8.26.0505  0001657392008826050501  01434785220128260000  
16573920088260505  20662441820168260000  5050120080016570

PAUTA: 21/09/2017 JULGADO: 21/09/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : DOCEIRA CAMPOS DO JORDAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL 
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS KEPPLER  - SP068931 

 SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP132830 
 FERNANDA NEVES REMEDIO  - SP357602 
 KELLY DE CAMPOS KAWAGISHI PICAZIO  - SP288995 

AGRAVADO  : SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A 
ADVOGADOS : LUCIANE KELLY AGUILAR MARIN  - SP155320 

 ANA RENATA DIAS WARZEE MATTOS E OUTRO(S) - SP202391 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : DOCEIRA CAMPOS DO JORDAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL 
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS KEPPLER  - SP068931 

 SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP132830 
 FERNANDA NEVES REMEDIO  - SP357602 
 KELLY DE CAMPOS KAWAGISHI PICAZIO  - SP288995 

AGRAVADO  : SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A 
ADVOGADOS : LUCIANE KELLY AGUILAR MARIN  - SP155320 

 ANA RENATA DIAS WARZEE MATTOS E OUTRO(S) - SP202391 

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e 
Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.
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