
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Registro: 2017.0000479726

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental nº 
2175509-86.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante 
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA, é agravado JUIZO DE 
DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE ADAMANTINA.

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo interno e 
negaram provimento à reclamação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
WALTER BARONE (Presidente), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE 
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.

São Paulo, 29 de junho de 2017

WALTER BARONE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 14627

Agravante(s): Cooperativa Agricola Mista de Adamantina

Agravado(s): JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE ADAMANTINA

Comarca: Adamantina - Foro de Adamantina/1ª Vara Cível

Juiz(a): Fabio Alexandre Marinelli Sola

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. Execução de 
título extrajudicial. Decisão que determinou a suspensão 
da execução ajuizada contra integrantes do grupo 
econômico submetido à recuperação judicial. 
Irresignação da exequente. Decisão monocrática que 
julgou prejudicada a reclamação. Reconsideração. V. 
Acórdão proferido por esta C. Câmara que se limitou a 
afirmar que as execuções ajuizadas contra os produtores 
rurais também deveriam ser suspensas, tendo em vista a 
decisão da C.2ª Câmara de Direito Empresarial que os 
reconheceu como integrantes do grupo econômico, na 
qualidade de devedores. Possibilidade de, em situações 
excepcionais, ser excedido o prazo de 180 dias previsto 
no artigo 6ª, §4º, da Lei 11.101/05, tendo em vista as 
especificidades do caso concreto. Precedentes do E. STJ. 
Deferimento da recuperação judicial acarreta novação 
condicional dos débitos, inviabilizando a extinção da 
execução. Suspensão da execução em razão da 
necessidade de se observar o cumprimento do plano. 
Inclusão dos produtores individuais no plano de 
recuperação judicial em decorrência de integrarem o 
grupo econômico recuperando. Matéria decidida pela C. 
2ª Câmara de Direito Empresarial que não comporta 
rediscussão. Inocorrência de violação da autoridade da 
decisão proferida por esta C. Câmara. Agravo Interno 
provido e Reclamação não provida.

Trata-se de agravo interno interposto contra 
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decisão monocrática que julgou prejudicada reclamação ofertada pela 

exequente sob a alegação de que o d. Juízo de origem, ao ter determinado a 

suspensão da execução, teria descumprido o que fora decidido no V. 

Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 

2017564-36.2015.8.26.0000, que determinara a suspensão da execução 

pelo prazo de 180 dias.

A parte exequente, ora agravante, sustenta, 

em suma, que: 1) o V. Acórdão violado e objeto exclusivo desta 

reclamação foi proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 

2017564-36.2015.8.26.0000, não tendo ocorrido qualquer alteração de 

entendimento desta C. Câmara naquele processo específico, motivo pelo 

qual aquele 'decisum' deve ser cumprido na íntegra, ou seja, observando-se 

o prazo improrrogável de 180 dias de suspensão da execução; 2) não há 

que se falar em prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6º, 

§4º, da Lei 11.101/05, devendo ser determinado o prosseguimento da 

execução em face dos sócios solidários das empresas em recuperação 

judicial, com a alienação judicial dos imóveis penhorados nos autos.

É o relatório.

Mostra-se necessário o exercício do Juízo de 

retratação 'in casu', conforme previsto no artigo 1.021, §2º, do Código de 

Processo Civil em vigor.

Isto porque a possibilidade de inclusão dos 

codevedores no plano de recuperação judicial já foi analisada pela C. 2º 

Câmara de Direito Empresarial desta E. Corte nos autos do Agravo de 

Instrumento nº 2049452-91.2013.8.26.0000, a qual decidiu ser irrelevante 
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a proximidade entre as datas de ajuizamento da recuperação judicial e das 

prévias inscrições dos produtores rurais como empresários individuais na 

Junta Comercial do Estado de São Paulo, na medida em que “se mantém 

firme a jurisprudência 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”.

Relevante a transcrição da ementa de 

referido V. Acórdão:

2049452-91.2013.8.26.0000   Agravo de Instrumento / 
Recuperação judicial e Falência
Relator(a): José Reynaldo
Comarca: Cafelândia
Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial
Data do julgamento: 05/05/2014
Data de registro: 03/06/2014
Ementa: 
Competência. Competência recursal. Prevenção. 
Câmaras pertencentes a diferentes Seções de Direito 
Privado. Inocorrência. Inteligência do disposto nos 
artigos 103 e seguintes do Regimento Interno deste E. 
Tribunal de Justiça e artigos 5º, II.3, e 6º, caput, da 
Resolução TJSP nº 623/2013. Impossibilidade desta 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, integrada à 
Primeira Subseção da Seção de Direito Privado, apreciar 
e julgar agravos das partes oriundos de execuções por 
títulos extrajudiciais, cuja matéria está compreendida na 
competência da Segunda Subseção da Seção de Direito 
Privado. 
Recurso. Agravo de instrumento. Pressupostos de 
admissibilidade. Tempestividade. Atendimento. 
Comprovação de que a agravante tomou conhecimento 
do processo de recuperação judicial com a notícia de sua 
distribuição nos autos das execuções ajuizadas contra os 
agravados. 
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 
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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.

Destarte, na medida em que restou 

reconhecida pela C. 2ª Câmara de Direito Empresarial a inclusão dos ora 

agravados no plano de recuperação judicial, por fazerem parte do grupo 

econômico da recuperanda, não se lhes pode atribuir a qualidade de 

terceiros, conforme exposto na decisão de fls.979/983, mostrando-se de 

rigor a revisão daquele 'decisum'.

Quanto à reclamação 'sub judice', a 

controvérsia diz respeito, basicamente, à possibilidade ou não de suspensão 

da execução por prazo superior ao de 180 dias estabelecido no artigo 6º, 

§4º, da Lei 11.101/05.

A r. decisão 'sub judice' não contrariou o que 

fora decidido por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento nº 

2017564-36.2015.8.26.0000, o qual se limitou a afirmar que a execução 

também deveria ser suspensa pelo prazo legal em relação aos produtores 

rurais, incluídos no plano de recuperação judicial da recuperanda, em razão 

de integrarem referido grupo econômico, tendo sido reconhecidos, 

portanto, como verdadeiros devedores, e, por outro lado, impossibilitando 
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a extinção da execução.

Ou seja, o pronunciamento desta C. Câmara 

naquele recurso limitou-se a afastar o pedido de extinção da execução em 

relação aos devedores que foram reconhecidos como integrantes do grupo 

econômico da recuperanda, por terem passado a fazer parte da recuperação 

judicial, de modo que era mesmo de ser determinada a referida suspensão, 

mas nada decidiu acerca da estrita observância do prazo legal de 180 dias 

ou do período de sua incidência.

Ressalte-se que de acordo com as decisões 

acima mencionadas, os produtores rurais são verdadeiros devedores, na 

medida em que compõem o grupo econômico da sociedade em 

recuperação judicial, e não terceiros, de modo que a situação 'sub judice' 

não corresponde à hipótese prevista no artigo 49, §1º, da Lei 11.101/05.

Quanto ao fato de a suspensão da execução 

ter excedido o prazo de 180 dias previsto no artigo em referência, a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no 

sentido de ser possível a mitigação de seu rigor legal em decorrência das 

especificidades do caso concreto, obstando o prosseguimento automático 

das execuções individuais mesmo após o decurso do prazo.

Tal questão foi ressaltada no julgamento do 

Recurso Especial nº 918.517-SP (2016/0133918-2), interposto pela 

exequente Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina, também referente a 

execuções ajuizada contra integrantes do Grupo Cafealcool ACJM, e que 

apresenta argumentos e pedidos semelhantes ao deste feito, mostrando-se 

relevante a transcrição dos seguintes trechos do relatório e da 

fundamentação:

Processo: AREsp 918517
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Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Data da Publicação: 09/08/2016
Decisão:
“Nas razões do recurso especial, a parte recorrente 
invoca ofensa ao princípio da segurança jurídica, 
aduzindo que teria ocorrido decisão anteriormente 
proferida nos autos da demanda executiva, determinando 
a validade do prosseguimento da demanda executiva 
contra os devedores, ora recorridos.
Aduz, ofensa aos arts.299, 966, 967, 971, 982, 984 e 985 
do Código Civil, 45, 646, 471, 473 e 971, do antigo 
CPC. Defende que teria operado o instituto da preclusão, 
uma vez que a suspensão da execução em decorrência da 
existência de recuperação judicial teria sido rejeitada nos 
autos da execução de origem, não tendo ocorrido 
nenhuma alteração fática ou jurídica nos termos que 
levaram ao indeferimento; que a recuperação judicial 
deveria ser rejeitada, uma vez que os devedores não 
teriam cumprido o prazo de registro na Junta Comercial, 
condição essencial para configuração do conceito de 
empresário.
Aponta, ainda, violação ao disposto nos arts. 6º, §4º, 48, 
51, V e 97, §1º, da Lei n. 11.101/2005, sob o argumento 
de que o despacho agravado não teria delimitado que o 
prazo de suspensão da demanda executiva seria 
improrrogável por 180 dias. Defende que uma vez 
expirado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) previsto 
em lei, as ações e execuções em face dos devedores 
devem ter prosseguimento automático e imediato, sendo 
desnecessária qualquer decisão judicial nesse sentido.
(...)
4. Ademais, está sedimentada a jurisprudência do 
STJ mitigando o rigor do referido prazo de suspensão 
das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 
conformidade com as especificidades do caso 
concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o 
processamento ou, a fortioti, aprovado o plano de 
recuperação judicial, é incabível o prosseguimento 
automático das execuções individuais, mesmo após 
transcorrido o referido lapso temporal.”

Por outro lado, a determinação 'sub judice' 

para que seja aguardado o prazo de 180 dias a fim de que se noticie o 

cumprimento ou não do plano de recuperação, ou eventual reversão da 

decisão que homologou o plano de recuperação judicial, não se relaciona 

ao comando previsto no artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/05.
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Nos termos do artigo 59 da lei em referência, 

o plano de recuperação judicial acarreta novação dos créditos anteriores ao 

pedido, sendo que, tendo sido concedida a recuperação judicial, preceitua o 

artigo 61 que o devedor permanece em recuperação até que se cumpram 

todas as obrigações que se vencerem até dois anos depois da concessão da 

recuperação.

Isto é, a hipótese trata de verdadeira novação 

condicional, devendo ser cumpridas as obrigações previstas no plano para 

que sejam declaradas extintas, de modo que o cumprimento da recuperação 

deve ser acompanhado pelo Juízo.

Ocorre que o prazo judicial fixado para 

informações acerca do andamento do plano de recuperação judicial, na 

hipótese dos autos, assemelha-se ao prazo legal fixado para suspensão das 

execuções, mas, como visto, eles não se confundem entre si.

A decisão proferida pelo Juízo de origem em 

sede de embargos de declaração opostos pela exequente analisou 

devidamente o tema, sendo relevante a transcrição do seguinte trecho:

“Na decisão, conquanto adotado o mesmo lapso de 
suspensão, 180 dias, a determinação judicial em nada 
está fundamentada no artigo 6º, §4º da Lei 11.101/2005, 
mas sim, repita-se, na homologação do plano de 
recuperação, que novou ainda que de forma condicional 
o débito.
Aliás, como se vê ao final das fls.659, foi determinada a 
suspensão até descumprimento do plano ou provimento 
do recurso de agravo contra ele, fixando-se os prazos de 
consulta em 180 dias.” (fls.79/80)

Não ocorreu, portanto, na hipótese dos 

autos, violação da autoridade da decisão deste Tribunal, conforme 

sustentado pela parte reclamante.
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Consideram-se prequestionadas e reputadas 

não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e 

fundamentadamente decididas.

Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE 

PROVIMENTO ao Agravo Interno e NEGA-SE PROVIMENTO à 

Reclamação.

WALTER BARONE
Desembargador Relator
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