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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
nº 2113931-59.2014.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é 
agravante COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA, são 
agravados CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE, AIRTON EDGAR 
AUGUSTO e JULIO CESAR MORANDO.

ACORDAM, em 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA 
DA SILVA E MAURY BOTTESINI.

São Paulo, 4 de fevereiro de 2015. 

Fernando Sastre Redondo
RELATOR

Assinatura Eletrônica



 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Agravo de Instrumento nº 2113931-59.2014.8.26.0000 fco fls. 2

VOTO Nº 9517
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2113931-59.2014.8.26.0000
COMARCA: ADAMANTINA - 3ª VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1ª INSTÂNCIA: RUTH DUARTE MENEGATTI
AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA 
AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE, AIRTON EDGAR 
AUGUSTO E JULIO CESAR MORANDO

EXECUÇÃO. Notas promissórias rurais. Decisão da E. Câmara de 
Direito Empresarial, que reconheceu a legitimidade dos produtores 
rurais para o pleito de recuperação judicial. Suspensão da ação 
executiva. Possibilidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 54/55) 

que, em ação de execução (fls. 57/62), indeferiu o pedido da agravante exequente 

para trazer os créditos dos executados para esta ação e deferiu o pedido dos 

devedores para suspensão da execução, haja vista decisão proferida no juízo da 

recuperação judicial suspendendo as ações e execuções, que alcançaram o crédito 

aqui executado.

Sustenta a agravante que a matéria já foi decidida nos autos do 

processo executivo e conforme se verifica “(...) pelo pedido trazido aos autos pelos 

devedores as fls., trata-se de matéria idêntica ao pleito de fls. 215/216 e 225/261, 

trazido novamente pelos devedores, ocorre que conforme decisão proferida as fls. 

331 e 352, houve por ser INDEFERIDO o pleito de suspensão dos devedores 

PESSOAS FÍSICAS em razão da existência da recuperação judicial das pessoas 

jurídicas, sendo que a situação fática não se alterou, bem como não houve fatos 

novos nos autos que justifiquem o 'NOVO' despacho agora de suspensão do feito”. 

(fls. 3, penúltimo parágrafo).

Efeito suspensivo denegado, recurso tempestivo, preparado e 
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respondido. Informações do juiz da causa a fls. 252/255.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Cuida-se de ação de execução (notas promissórias rurais) ajuizada 

pela agravante contra os agravados (fls.57/62), em que se pleiteia o recebimento do 

montante de R$. 450.933,35.

A douta julgadora deu correta solução à questão, anotando que: “(...) 

Fls. 421/424: procede a pretensão dos devedores em suspender esta execução, 

haja vista que a decisão proferida no V. Juízo da Recuperação Judicial 

suspendendo as ações e execuções (fls. 217/217), alcançam o crédito aqui 

executado e foi confirmada pelo V. Acórdão de fls. 428/434.”. (fls. 23/24).

De fato, foi deferido o pedido de recuperação judicial e mantida a 

inclusão dos agravados no polo ativo da ação de recuperação judicial, consoante 

ementa do Agravo de Instrumento n. 2049452-91.2013.8.26.0000, 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. José Reynaldo, julgado em 5.5.2014 

(fls. 221/227):

“(...) Recuperação judicial. Requerimento por produtores rurais em 
atividade por prazo superior àquele de 2 (dois) anos exigido pelo 
artigo 48, caput, da Lei nº 11.101/2005, integrantes de grupo 
econômico na condição de empresários individuais respaldados pelos 
artigos 966 e 971 do Código Civil e/ou de sócios das sociedades 
coautoras. Legitimidade reconhecida. Irrelevância da alegada 
proximidade entre as datas de ajuizamento do feito e das prévias 
inscrições dos produtores rurais como empresários individuais na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Firme entendimento 
jurisprudencial no sentido de que a regularidade da atividade 
empresarial pelo biênio mínimo estabelecido no supramencionado 
dispositivo legal deve ser aferida pela constatação da manutenção e 
continuidade de seu exercício, e não a partir da prova da existência 
de registro do empresário ou ente empresarial por aquele lapso 
temporal. Manutenção do deferimento do processamento da 
demanda. Agravo de instrumento conhecido por maioria e desprovido 
por votação unânime”. 
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E a afirmação da agravante exequente de que a suspensão já havia 

sido indeferida em decisões anteriores e de que não se há falar em rediscussão do 

tema, foi devidamente esclarecida nas informações do Juiz da causa “verbis”: “Em 

síntese, necessário esclarecer ao final que nas decisões proferidas em fls. 331 e 

352 não foi admitida a suspensão da execução por inexistir nos autos qualquer 

elemento que comprovasse o envolvimento das pessoas físicas aqui executadas e 

seus respectivos créditos na ação de recuperação judicial, apesar de terem as 

partes oportunidade para comprovação atinente. Entretanto, com a juntada do 

Acórdão proferido em 05/maio/2014 no Agravo nº 2049952-91.2013.8.26.0000 (fls. 

431/437), restou confirmada que foi declarada a legitimidade dos empresários, 

pessoas físicas ora executados, para ocupar o polo ativo da ação de recuperação 

judicial (fls. 453/454), o que, somado ao decidido pelo juízo da recuperação judicial 

em 06/maio/2014, declarando suspensas as execuções movidas contra os 

recuperandos (fl. 430), outra alternativa não restou senão suspender a presente 

ação executiva. Eis, então, o fato novo que motivou a decisão ora agravada pela 

Cooperativa exequente”. (fls. 254/255).

Correto, em suma, o desfecho interlocutório de suspensão da ação 

de execução objeto do agravo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Fernando Sastre Redondo

                    Relator
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