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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1006569-87.2015.8.26.0482, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LÍDER 
ALIMENTOS DO BRASIL S/A, é apelado GERALDO TAVARES VIEIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37ª Câmara Extraordinária 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 Desembargadores FELIPE FERREIRA 
(Presidente sem voto), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA 
JACOT.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2018.

35.689 
Apelação nº 1006569-87.2015.8.26.0482
Comarca: São Paulo  Foro Regional de Pinheiros
Juízo de origem: 2ª Vara Cível 
Apelante: Líder Alimentos do Brasil S/A (recuperação judicial)
Apelado: Geraldo Tavares Vieira
Classificação: Bens móveis  Compra e venda - Cobrança

EMENTA: Bem móvel  Leite  Compra e venda - Ação de 
cobrança  Demanda de produtor rural em face de empresa 
adquirente  Sentença de procedência  Manutenção do 
julgado  Cabimento  Créditos que não estão sujeitos à 
recuperação judicial, eis que constituídos depois do 
deferimento do respectivo processo pelo Poder Judiciário - 
Inteligência do art. 49, da Lei nº 11.101/05  Alegação da ré de 
que o autor não se desincumbiu de demonstrar o recebimento 
da mercadoria  Inconsistência fática e jurídica  Créditos 
lastreados em notas fiscais emitidas pela própria empresa 
ré/devedora  Ônus da prova que de pagamento que, na 
hipótese, se mantém invertido.

Apelo da ré desprovido.

VOTO DO RELATOR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1006569-87.2015.8.26.0482 -Voto nº 2

Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de 

cobrança fundada em contrato de compra e venda de leite, ajuizada por 

Geraldo Tavares Vieira em face de “Líder Alimentos do Brasil S/A” (em 

recuperação judicial), onde proferida sentença que julgou procedente a 

pretensão deduzida para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 

73.894,96, corrigida monetariamente desde as datas de emissão das notas 

fiscais e acrescida de juros moratórios legais contados da citação, além das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da condenação.

Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à 

argumentação, em síntese, de que o autor não se desincumbiu de trazer aos 

autos competente prova acerca do seu alegado crédito, nos termos do que 

preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil, tal como os 

demonstrativos de entrega de mercadorias, ou outros quaisquer. Sustenta em 

paralelo que, estando em pleno processo de recuperação judicial, eventual 

débito deverá permanecer sujeito ao respectivo plano.

Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este relator.

É o relatório.

O recurso não comporta acolhimento, com a máxima vênia.

Cuidam os autos de ação de cobrança cujos créditos foram 

constituídos depois de deferido o processamento da recuperação judicial da 
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empresa ré, ou seja, posteriormente à data de 15.02.2013, conforme se nota às 

fls. 08/09.

Sem razão, portanto, quando afirma que devem permanecer 

sujeitos ao respectivo plano de recuperação, eis que, nos termos do art. 49, da 

Lei nº 11.101/2005: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” (grifei)

Nesse sentido:

“Locação de imóveis - Ação de despejo por falta de 

pagamento - Execução de verba honorária sucumbencial - Crédito 

constituído após o pedido de recuperação judicial - Decisão mantida. 

Cuidando-se de crédito relativo a verba honorária sucumbencial e 

constituído após o pedido de recuperação judicial, a ela não se submetendo, 

impõe-se a manutenção da decisão agravada. Recurso improvido. Disso 

decorre o acerto da decisão objeto do agravo de instrumento.” (Agravo de 

instrumento nº 2033183-74.2013.8.26.0000; Relator Des. Orlando 

Pistoresi; 30ª Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 

04.12.2013)

No mais, asseverou o autor, que é pequeno produtor rural, ter 

vendido à ré as quantidades de leite especificadas nas notas fiscais que 

instruíram a inicial, no montante total de R$ 73.894,96.

Não se olvida que, em regra, cabe o fornecedor da mercadoria 

fazer competente demonstração no sentido de tê-las entregado ao adquirente. 
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Ocorre que, na hipótese dos autos, o crédito vem espelhado em notas fiscais 

de entrada emitidas pela própria empresa ré/devedora, conforme se verifica às 

fls. 08/09 e, portanto, o ônus de comprovar os respectivos pagamentos era 

exclusivo da própria emitente, a teor do que dispõe o art. 373, II, do Código 

de Processo Civil, do qual em momento algum se desincumbiu.

Por fim, em observância ao comando do art. 85, § 11, do 

mesmo diploma legal, elevo a verba honorária advocatícia da sucumbência 

para 12% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Marcos Ramos
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1006569-87.2015.8.26.0482 -Voto nº 5


		2018-02-07T14:19:18+0000
	Not specified




