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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2224850-13.2017.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante 
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITO CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA - 
EXODUS, são agravados HUMBERTO GANDARA BARUFI (ESPÓLIO), ANA 
FAUDENIR SILVA GANDARA, HUMBERTO GANDARA BARUFI (EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ANA FAUDENIR SILVA GANDARA - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e GRANJA BARUFI ( EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL).

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram 
provimento ao recurso, revogada a tutela antecipada recursal, vencido o 3º 
desembargador que declara", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAURÍCIO 
PESSOA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 12 de março de 2018.

Araldo Telles
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE DIREITO: LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZ

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA  EXODUS I

AGRAVADOS:     HUMBERTO GANDARA BARUFI e outros

VOTO N.º 40.057

EMENTA: Recuperação Judicial. Recurso tirado contra 
decisão que acolheu requerimento dos agravados para 
autorizar a prorrogação do “stay period” por mais 180 (cento 
e oitenta) dias. Excepcionalidade. Possibilidade de 
atendimento do pleito apenas nas hipóteses em que não tenha 
havido desídia da devedora no andamento do processo 
recuperatório. Caso peculiar, de recuperação judicial de 
produtores rurais, com a pendência, ainda, do julgamento de 
recursos tirados contra a decisão que deferiu o processamento 
da recuperação judicial. Peculiaridades que encaminham para 
a admissão da prorrogação. Ausência de agir desidioso dos 
agravados, que, inclusive, apresentaram o plano de 
recuperação em tempo e aguardam a realização da assembleia 
geral de credores. Decisão mantida.

Recurso desprovido, revogada a tutela antecipada recursal.

Trata-se de pedido formulado pelos agravados, em 

regime de recuperação judicial, de prorrogação do prazo de suspensão das 

ações e execuções de que trata o § 4º do art. 6º da lei de regência, deferido 

para 180 (cento e oitenta) dias corridos, nos termos da r. decisão recorrida 

de fls. 41.

Inconformada, recorre a credora a sustentar equivocada 

a deliberação de primeira instância, pois, tal como prevê o mencionado § 

4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, o prazo ali previsto é improrrogável.
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Além disso, aduz, distribuído o feito recuperatório em 

outubro de 2016, passado ano, ainda não foi apresentado sequer o plano de 

recuperação judicial.

Concedida tutela antecipada recursal para reduzir o 

prazo de prorrogação a 45 (quarenta e cinco) dias, vieram contrarrazões, 

manifestação da administradora judicial e parecer da Procuradoria Geral de 

Justiça, ambas opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Apesar da concessão de tutela antecipada recursal para 

reduzir o prazo de prorrogação, estou convencido, após o processamento 

do recurso e pelas razões adiante descritas, de que a r. decisão recorrida 

deve prevalecer. 

Houve, de fato, por parte da jurisprudência desta Corte, 

certo abrandamento na aplicação do § 4º do art. 6º da lei especial, 

deixando, como inicialmente fazia, de emprestar interpretação puramente 

gramatical ao dispositivo e admitir, em hipóteses excepcionais, a 

prorrogação do prazo que, segundo a lei, é improrrogável.

No entanto, tal prorrogação não pode ser 

indiscriminada, justificando-se apenas em situações excepcionais em que 

o retardamento do processamento da recuperação não decorra de desídia 

do devedor no cumprimento dos atos processuais, tais como a publicação 

de editais, pagamento de custas etc.1

Esse, inclusive, o teor do Enunciado nº 42 da I Jornada 

de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal:

1 AI nº 2131432-55.2016.8.26.0000, sob a rel. do Des. Alexandre Marcondes, desta C. 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial.
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“O prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da 

Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o 

retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor”.

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça:

“1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte 

é iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o 

artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação 

Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da 

prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor 

pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do 

caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o 

plano de recuperação por ela apresentado. Precedentes.”2

É o caso dos autos.

Trata-se, a hipótese, como anotei no exame preliminar 

do recurso, de caso peculiar, de recuperação judicial de empresários 

rurais, ausentes indícios de má-fé do autor.3

Mas não é só.

Como se extrai das informações prestadas pela 

administradora judicial, o feito tramita regularmente, com a apresentação 

tempestiva do plano de recuperação, apesar da afirmação contrária da 

agravante. Além disso, a confirmar o bom andamento do feito, vê-se que 

os agravados aguardam a realização da assembleia geral de credores para 

2 AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

15/09/2016, DJe 23/09/2016.

3 Fls. 146.
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discutir o ajuste, tendo sugerido, inclusive, datas muito próximas para a 

realização do certame (22.3.2018  1ª convocação; 29.3.2018  2ª 

convocação  fls. 2.749/2.754 da origem).

Há se considerar, em remate, a existência de inúmeros 

recursos tirados contra a decisão que deferiu o processamento da 

recuperação judicial dos agravados, alguns ainda pendentes de julgamento.

Admissível, pois, a prorrogação em casos excepcionais, 

havendo demonstração de que os devedores não contribuíram para a 

morosidade do andamento processual da sua recuperação judicial, fica 

mantida a r. decisão recorrida.

Por essas razões, nego provimento ao recurso, revogada 

a tutela antecipada recursal.

É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES

RELATOR
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Voto nº 36.163
Agravo de Instrumento nº 2224850-13.2017.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Fundo de Investimento Direito Creditórios da Industria - 
Exodus 
Agravados: Humberto Gandara Barufi, Ana Faudenir Silva Gandara, 
Humberto Gandara Barufi (Em Recuperação Judicial), Ana Faudenir Silva 
Gandara - Em Recuperação Judicial e Granja Barufi ( Em Recuperação 
Judicial) 
Interessado: Addei e Ventura Sociedade de Advogados - Administrador 
Judicial

DECLARAÇÃO DE VOTO

Voto divergente:

Divirjo do r. entendimento da Maioria e o faço para dar 
provimento ao recurso.

O prazo de 180 dias previsto na legislação esgotou-se há 
muito tempo: a própria recuperanda informa que se o prazo pudesse ser 
contado em dias úteis teria expirado em 24 de novembro de 2017 (fl. 38, 
item 4).

E, de fato, a distribuição o do pedido recuperatório 
ocorreu em 18 de outubro de 2016 (fl. 121), há 17 meses ou 510 dias, 
aproximadamente, excedendo a dilação até agora concedida 2,83 vezes ao 
prazo permitido pela legislação.

A Maioria concedeu nova prorrogação por mais um 
período indefinido. 

Quantas vezes deve ser prorrogado o prazo? 
Indefinidamente? 180 que se transformam em 360 e 360 que se transforma 
em 540 e a perder de vista.

Nesse andar, difícil prever o período de suspensão!
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A prorrogação do prazo de suspensão das ações e 
execuções não se mostraria possível diante da univocidade da norma legal. 
O prazo é improrrogável. Assim vinha sendo decidido por este Tribunal:

Recuperação Judicial. A suspensão das ações e execuções em face do 
devedor, em hipótese nenhuma excederá o prazo de 180 dias, 
contado do deferimento do processamento da recuperação judicial,  
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de 
iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de 
pronunciamento judicial. Os credores titulares de posição de 
proprietário fiduciário, arrendador mercantil ou proprietário em 
contrato de venda com reserva de domínio, não se submetem aos 
efeitos da recuperação judicial,  prevalecendo os direitos de 
propriedade sobre a coisa dada em garantia, nos termos da 
legislação especial. Decorrido o prazo de 180 dias do artigo 6º, § 4º, 
será permitida a venda ou retirada do estabelecimento do devedor 
dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Agravo 
desprovido. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 
0351237-54.2010.8.26.0000, Relator: Des. Pereira Calças.

EMENTA - Recuperação judicial. Requerimento da recuperando 
para prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções em 
face do devedor. Inadmissibilidade. Inteligência do disposto no § 4º 
do artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, ou seja, “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”. Como se vê, o prazo é improrrogável 
(primeira restrição) e não pode ser ultrapassado em hipótese 
nenhuma (segunda restrição). Precedentes desta Câmara. Agravo de 
instrumento não provido. Agravo de Instrumento n° 
990.10.455768-2, Relator: Des. Romeu Ricupero

EMENTA - Recuperação judicial. Ultrapassado o prazo de 
suspensão de 180 dias, execuções trabalhistas que prosseguiram, 
com penhora de bens e ameaça de penhora de faturamento. 
Recuperando que suscitou conflito de competência e obteve, no STJ, 
liminar. Requerimento para que o juízo da recuperação judicial 
oficie aos juízos trabalhistas, no intuito de suspender as execuções. 
Inadmissibilidade. Providência que deve ser tomada pela própria 
recuperanda, inclusive com eventual reclamação, perante o STJ, se 
não atendida. Agravo de instrumento não provido. Agravo de 
Instrumento n° 990.10.141740-5, Relator: Des. Romeu Ricupero.

EMENTA - Recuperação judicial. Acolhimento de  requerimento da 
recuperando e deferimento da prorrogação do prazo de suspensão 
das ações e execuções em face do devedor, por mais cento e oitenta 
dias, ou até nova deliberação. Inadmissibilidade. Inteligência do 
disposto no § 4º do artigo 6º da Lei 11.101/2005, ou seja, “na 
recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo 
em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento 
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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”. Como se vê, o 
prazo é improrrogável (primeira restrição) e não pode ser 
ultrapassado em hipótese nenhuma (segunda restrição). 
Precedentes desta Câmara. Agravo de instrumento provido. Agravo 

de Instrumento n° 676.748.4/3-00, Relator: Des. Romeu Ricupero.

Embora se possa contestar o legislador quanto à escolha 
de um período imutável de stay, certo que não cabe ao Poder Judiciário 
modificar a lei, nem interpretá-la restringindo ou ampliando limites 
claramente estabelecidos pelo Poder Legislativo.

Disso não se afasta a doutrina:

A suspensão das ações e execuções é por prazo certo e 
improrrogável, na recuperação judicial: 180 dias, a contar do 
deferimento do processamento. Findo este prazo, poderão os 
credores promover a sequência dos processos, ou iniciar novos. O 
prazo é relativamente curto, mas se adapta ao espírito da LRE, e é 
coerente, por exemplo, com o fixado como limite para a realização da 
assembleia geral de credores, em que se irá deliberar sobre o plano 
de recuperação: 150 dias a partir da mesma decisão de deferimento. 
(Paulo F. Campos Salles de Toledo, Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência, São Paulo: Saraiva, 2005, 
p.17).

Portanto, sem razão a agravada. 

Não se desconhece a relativização que a Segunda Turma 
do E. Superior Tribunal de Justiça aplicou ao tema (Agravo Regimental no 
Conflito de Competência no 111.614/DF, 2a Seção, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, j. 10/11/2010, DJ 19/11/2010). Também não se ignora o teor do 
Projeto de Lei do Senado n. 248/2012, aprovado na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), ou ainda, o teor do Enunciado 42 do Conselho da Justiça 
Federal (CJF). 

Porém, em que pesem os judiciosos fundamentos acerca 
da preservação da empresa, manutenção da fonte produtiva, essencialidade 
dos bens e tantos outros que fundamentam a legitimidade da prorrogação do 
prazo de 180 dias, tais argumentos não podem sobrepor-se à Lei, que no caso 
é taxativa e expressa acerca da impossibilidade de tal dilação. 

Entendimento contrário confere ao dispositivo legal (art. 
6o, § 4o Lei 11.101/05) letra morta. 

Não se justifica admitir o controle da legalidade pelo 
Estado no que se refere ao plano de recuperação, quando o próprio Estado 
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admite mitigar aquilo que expressamente a Lei vedou em relação à 
suspensão das ações e execuções contra a recuperanda. 

A eficácia do instituto depende da certeza de que os 
preceitos legais serão rigorosamente observados.

Atualmente, importante vozes vem se levantando contra 
interpretações “pró-devedor”, ignorando o regime legal instituído pelo 
legislador pátrio, como é exemplo, o artigo do Prof. João Grandino Rodas 
publicado no Consultor Jurídico:

A principal queixa é a utilização pouco ortodoxa das possibilidades 
concedidas pela lei, que permite à empresa devedora procrastinar o 
pagamento da dívida e obter sua novação, chegando perto da 
institucionalização do calote. Sucedeu no caso o descrito no brocardo 
italiano: fata la legge, trovato l'inganno (feita a lei, encontrada a 
brecha). Esse estado de coisas torna-se possível por:

(i) nem sempre os credores possuírem a visão clara da 
recuperabilidade ou não da empresa;

(ii) mesmo em havendo certeza da inviabilidade de tal recuperação, 
administradores não se pejam em onerar a própria empresa, os 
credores e, em última análise, o erário público;

(iii) não ser incomum, os planos contemplarem altos percentuais de 
deságio, perdão de dívidas, falta de correção monetária, juros 
ínfimos ou nulos, prazos excessivamente dilatados, carências 
enormes e oneração excessiva dos credores;

(iv) às vezes, faltar preparo e especialização, respectivamente aos 
administradores judiciais e aos juízes que analisam os requisitos e 
deferem o processamento do plano de recuperação judicial.

Há de se alinhar os julgamentos ao espírito da lei: a 
recuperação judicial somente é saudável e interessa ao País se houver, com 
a preservação da atividade empresarial (que é um objetivo processual e não 
um princípio que se impõe acima do ordenamento legal), cumprimento da 
função social da empresa (pagamento dos trabalhadores, dos credores do 
tributos incidentes) e o estímulo à atividade econômica.

A prorrogação de prazo tão somente cria insegurança 
jurídica, desestimula investimentos, encarece o custo dos financiamentos e 
demonstra que a devedora em recuperação não preenche os requisitos para 
pleitear sua recuperação judicial, deixando de se preparar para atender no 
longo prazo de 180 dias os singelos requisitos legais: apresentar um plano e 
submetê-lo a seus credores. A inviabilidade de uma empresa que emerge 
desse panorama mostra-se evidente.
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Enfim, pelo meu voto, entendo que não se prorroga o 
prazo do stay, salvo motivo intransponível, sequer formulado no caso em 
exame. Conheço em parte e dou provimento ao recurso do recorrente.

Em razão do exposto, pelo meu voto dou provimento ao 
recurso, afastando a prorrogação do prazo generosamente concedido à 
devedora em recuperação judicial.

RICARDO NEGRÃO

3º JUIZ, COM VOTO VENCIDO
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ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL QUE RECEBEU AS SEGUINTES 
ASSINATURAS DIGITAIS:

PG. INICIAL PG. FINAL CATEGORIA NOME DO ASSINANTE CONFIRMAÇÃO

1 5 ACÓRDÃOS 
ELETRÔNICOS

JOSE ARALDO DA COSTA TELLES 7FE6EED

6 10 DECLARAÇÕES DE 
VOTOS

RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA 81B1F78

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
2224850-13.2017.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.


