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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2162275-66.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAL, 
são agravados HUMBERTO GANDARA BARUFI e ANA FAUDENIR SILVA 
GANDARA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria, 
vencido o 2º, que dava provimento e declara.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE 
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO 
CLAVISIO E HELIO FARIA.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2018.

Roque Antonio Mesquita de Oliveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO 35289

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2162275-66.2017.8.26.0000

RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE 

OLIVEIRA

JUIZ PROLATOR : FERNANDO JOSÉ CÚNICO

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

EXODUS INSTITUCIONAL 

AGRAVADOS: HUMBERTO GANDARA BARUFI E ANA FAUDENIR SILVA 

GANDARA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

COMARCA: SÃO PAULO

RECURSO – Agravo de Instrumento – Execução de título 
extrajudicial – Insurgência contra o respeitável “decisum” 
que determinou a suspensão da execução em face da 
recuperação judicial concedida aos executados – 
Inadmissibilidade – Produtores rurais que são empresários 
individuais – Figura do empresário que se confunde com a 
da pessoa física, sendo certo que a decisão que concede a 
suspensão dos processos na recuperação judicial beneficia 
também a pessoa natural - Impossibilidade de 
prosseguimento da execução em face da pessoa física da 
agravada – Decisão mantida - Recurso improvido.

1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de “ação de 

execução por quantia certa contra devedor solvente” (folhas 31/35) e voltado à 

reforma da respeitável decisão (folhas 50) que determinou a suspensão da 
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execução em face da recuperação judicial concedida aos executados.

Sustenta, em síntese, o recorrente nas razões de seu 

inconformismo (folhas 01/30) a reforma do r. “decisum” sob o fundamento de 

que o seu crédito não está na lista dos credores da empresa agravada, bem 

como que a execução deve prosseguir em face da coobrigada pessoa física. 

Subsidiariamente, requer que a suspensão seja observada apenas dentro do 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar do deferimento da recuperação 

judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (folhas 220).

A parte contrária apresentou contraminuta (folhas 

223/232), na qual pugna pela manutenção da decisão guerreada.

Nos termos dos artigos 1º e 2º da Resolução 549/2011, os 

interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (folhas 302/303). 

Todavia não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão em folhas 304.

Recurso regularmente processado e preparado (folhas 

36/37).

É o relatório.

2) Com efeito, prevê o artigo 6º, “caput” e §4º da Lei n.º 

11.101/2005:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de 

todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos 

credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o 

caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 

180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da 

recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos 

credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente 

de pronunciamento judicial.”

Às folhas 69/74 dos autos de origem, consta cópia da 
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decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de Espólio de 

Humberto Gandara Barufi e Ana Faudenir Silva Gandara, na figura de 

empresários individuais, determinando-se a suspensão das ações ou 

execuções contra os devedores, na forma do artigo 6º da Lei supracitada (item 

6), bem como a indisponibilidade dos bens das pessoas físicas dos 

empresários individuais (item 14).

E, às folhas 394 dos autos de origem, o próprio agravante 

acostou cópia de decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 

2224850-13.2017, na qual houve a antecipação da tutela recursal para 

prorrogar o prazo previsto no artigo 6º, §4º da Lei n.º 11.101/2005, por mais 45 

(quarenta e cinco) dias.  

Pois bem, considerando que o prazo concedido ainda não 

se esgotou, verifico que é correta a decisão que manteve a suspensão da 

execução em relação aos agravados, eis que não há distinção da figura do 

empresário individual da pessoa física por trás da personalidade do ente 

jurídico.

Como os empresários individuais são as próprias pessoas 

físicas executadas, seria inadmissível autorizar o prosseguimento do processo 

executivo como pleiteado pelo agravante.

Neste sentido é o entendimento desta Colenda Corte:

“PROCESSO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO 

'PRO JUDICATO'. NÃO CARACTERIZADA. SUPERVENIÊNCIA DE FATO 

NOVO. ADVENTO DE ACÓRDÃO QUE RECONHECE A LEGITIMIDADE DOS 

EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS PARA FIGURAREM EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EMPRESÁRIOS SÃO AS PESSOAS FÍSICAS EXECUTADAS. 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO. O reconhecimento da legitimidade dos empresários individuais, que 

são as pessoas físicas executadas no processo de origem, para figurarem em 

recuperação, introduziu no processo de origem uma situação fática diversa. 

Nota-se que inexiste a ventilada preclusão "pro judicato" porquanto a 

suspensão do processo executivo foi determinada com fundamento na nova 
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informação. Ademais, inobstante a expressa previsão do artigo 6º, §4º da lei 

n.º 11.101/2005, insta consignar que o prazo de suspensão das execuções 

individuais foi recentemente prorrogado pelo juízo que processa a recuperação 

judicial. Agravo não provido.”(TJSP;  Agravo de Instrumento 

2113844-06.2014.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão 

Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 3ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 19/12/2014; Data de Registro: 19/12/2014)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

SUSPENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que determina a 

suspensão do processo diante da recuperação judicial concedida à empresa 

da qual os empresários individuais fazem parte. Inexistência de preclusão pro 

judicato, pois o julgamento de Agravo de Instrumento em que foi reconhecida a 

legitimidade das empresas individuais para figurarem na recuperação judicial 

configura causa nova que possibilita a prolação de nova decisão pelo MM. 

Juízo a quo. Suspensão que se faz necessária, pois o empresário individual e 

a pessoa física possuem um só patrimônio, sendo certo que a decisão 

proferida pela Câmara Reservada de Direito Empresarial beneficia também a 

pessoa natural dos executados. Prazo de 180 dias, previsto na Lei 

11.101/2005, que deve ser analisado pelo Juízo da Recuperação Judicial. 

Decisão mantida. Recurso não provido”. (AI n.º 2113792-10.2014.8.26.0000 

TJSP/11ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des. MARINO NETO j. 30/09/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por título 

extrajudicial. Indeferimento do pedido de suspensão da execução sob o 

fundamento de que a recuperação judicial da devedora principal não tem o 

condão de suspender a execução movida contra o terceiro garantidor. 

Inexistência, entretanto, de distinção entre a firma individual (devedora 

principal) e a pessoa física (garantidor). Confusão de patrimônios. Abrangência 

da suspensão oriunda da recuperação ao patrimônio do único sócio devedor 

solidário e ilimitado. Inteligência do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005. 

Levantamento da penhora realizada e suspensão da execução ordenados - 

Recurso provido”. (AI n.º 2054413-75.2013.8.26.0000 TJSP/20ª Câmara de 
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Direito Privado Correia Lima j. 17/03/2014).

Cumpre salientar que a questão atinente ao quadro de 

credores apresentado, mesmo que não conste o crédito do agravante, não 

merece maiores digressões, eis que cabe a ele junto ao administrador 

promover sua habilitação, nos termos do artigo 7º, §1º, da Lei 11.101/05, não 

havendo falar em prejuízo por não constar seu crédito junto aos autos da 

recuperação judicial.

Por fim, em relação ao pedido de prosseguimento da 

execução ao final do prazo de suspensão deferido, cumpre destacar que cabe 

ao juízo de piso a análise de tal questão, que deverá ser formulada 

diretamente nos autos da execução. 

Feitas tais considerações, mantém-se a r.decisão da lavra 

do eminente magistrado doutor FERNANDO JOSÉ CÚNICO, por seus próprios 

e jurídicos fundamentos.

3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2018.

ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA

Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 29666 
Agravo de Instrumento nº 2162275-66.2017.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Exodus 
Institucional 
Agravados: HUMBERTO GANDARA BARUFI e Ana Faudenir Silva 
Gandara - Em Recuperação Judicial

DECLARAÇÃO DE VOTO

Respeitosamente ouso divergir do e. Relator sorteado.

A execução é dirigida em relação a empresa devedora e 
também à devedora solidária (coobrigada signatária do contrato e avalista da nota 
promissória dada como garantia da operação de cessão de crédito).

É fato a suspensão da execução contra o devedor 
Humberto Gandara Barufi PJ (Granja Barufi) em recuperação judicial (processo nº 
1056801-78.2016.8.26.0576  7ª Vara Cível  Comarca de São José do Rio Preto/SP).

Também é fato que o crédito objeto da execução, não se 
acha incluído dentre aqueles objeto de recuperação judicial, referindo a recorrente para 
tanto que, “...6.3. Para facilitar tal análise, a Agravante junta ao presente recurso, o 
edital de convocação dos credores da Recuperação Judicial, publicada em 20.04.2017 
onde é fácil perceber que o crédito da Agravante nunca foi relacionado nos autos da 
Recuperação Judicial, o que foi totalmente ignorado pelo Juízo de 1ª Instância” (fls. 
10/11 razões recurso).

Daí, mesmo que se entenda sujeita a hipótese à regra legal 
referida  suspensão da execução  anotado o questionamento da recorrente quanto a 
isso, por entender não incidente no caso a regra do artigo 49 caput e 59 da Lei 
11.101/05, o fato é que, em relação à garante, pela condição de coobrigada, pessoa 
física, possível o prosseguimento da execução a teor do disposto no artigo 49, § 1º da 
Lei 11.101/05, observada a condição dessa pessoa ao tempo da celebração da avença 
objeto de cessão, que não se confunde com a pessoa jurídica e por isso não implica 
alcançar ou retroagir o beneficio referido, incidente assim a Súmula nº 581 do STJ "A 
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e 
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, 
por garantia cambial, real ou fidejussória".
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Por isso, se entende deva ser provido o recurso, seguindo 
a execução em relação à pessoa física garantidora e coobrigada, observadas as 
formalidades legais.

Henrique Rodriguero Clavisio
        2º Juiz
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