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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2054049-30.2018.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante BANCO 
MERCANTIL DO BRASIL S/A, são agravados JOSÉ SERRA NETTO e JOSE RENATO 
MIRANDA SERRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª 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 Desembargadores THIAGO DE SIQUEIRA 
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E MELO COLOMBI.

São Paulo, 26 de abril de 2018.

Carlos Abrão
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 32724 (Processo Digital)

Agravo de Instrumento nº 2054049-30.2018.8.26.0000

Comarca: Garça (1ª Vara Cível)

Agravante: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

Agravados: JOSÉ SERRA NETTO e JOSE RENATO MIRANDA 

SERRA

Número na origem: 1004484-64.2016.8.26.0201

Relator: CARLOS ABRÃO

Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado 

AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA 

DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO CONTRA 

DEVEDORES SOLVENTES PELO PRAZO DE 

BLINDAGEM DE 180 DIAS - RECURSO - EFEITO 

SUSPENSIVO ATIVO DENEGADO - PARECER DA 

PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO - GRUPO DE 

PRODUTORES RURAIS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

CAFEICULTORES - REPAGINAÇÃO E ESTILIZAÇÃO DA 

PESSOA JURÍDICA E DO PATRIMÔNIO DOS SEUS 

TITULARES - IMPOSSIBILIDADE DE SEREM AFETADOS 

PELA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL - SUBSÍDIOS DO 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão 

digitalizada proferida nos aclaratórios para determinar o 

sobrestamento da execução pelo prazo de 180 dias (fls. 667/668), 

diverge a casa bancária credora descortinando dos garantes 

solidários, não se submetem ao comando de blindagem por proteção 
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da Lei nº 11.101/05, daí porque priorizam o prosseguimento com a 

constrição patrimonial, aguardam provimento (fls. 01/12).

Recurso tempestivo, marca-se preparado (fls. 

13/15).

Peças essenciais copiadas (fls. 14/669).

Efeito suspensivo ativo denegado (fls. 670/674).

Contraminuta (fls. 686/709).

Fala do administrador judicial (fls. 746/753).

Parecer da Procuradoria pelo desprovimento do 

recurso (fls. 847/849).

Houve remessa.

É O RELATÓRIO.
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O recurso não comporta provimento.

O contingenciamento da especificidade e 

peculiaridade do caso concreto está a revelar a impossibilidade de 

afetação do patrimônio particular do sócio, garante solidário, em razão 

da nomenclatura e também, fundamentalmente, da recuperação 

judicial dos produtores rurais.

Nessa linha de raciocínio, privar o sócio devedor 

solidário do patrimônio, significaria esvaziar o princípio da 

preservação da empresa e, ao mesmo tempo, eliminar a 

concursalidade em razão dos credores sujeitos ao Regime da Lei nº 

11.101/05.

E a propósito, a forma tomada pela desenvoltura 

econômica da atividade empresarial levou à formação do grupo Agro 

Serra, com classificação e divisão de responsabilidades tributária, 

societária, trabalhista, afora solidariedade passiva inerente ao 

desempenho da atividade econômica.

Fundado nesse elemento, saltando aos olhos a 
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confusão, de lana caprina, emitido o parecer técnico do administrador 

judicial (fls. 750/753), tem-se que o próprio entendimento da zelosa 

Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido da identificação de grupo 

que, em tese, acarretaria confusão patrimonial.

Não havendo como ser feita a separação da 

responsabilidade entre os sócios da empresa (grupo) em recuperação 

e dos próprios avalistas, o princípio prudencial segue o critério de 

resguardar o patrimônio da entidade, considerada atonizada pela 

molecularização encadeada na sucessiva atividade ligada ao produtor 

rural, no caso cafeicultores.

Embrenhar-se pelo aspecto da leitura dissociada 

desse contexto, como pretende o credor banco, exauriria os recursos 

patrimoniais e levaria a minorar as chances de recuperação, além de 

quebrar a igualdade entre credores, haja vista que, para efeito de 

recuperação, e se tratando de responsabilidade solidária, as 

habilitações incidentes devem ser processados naquele juízo 

recuperacional.

Descortinada assim essa espécie, também 
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acrescente-se o fato de que o juízo singular, no caso vertente, sequer 

poderia determinar atos de constrição a revelia do juízo 

recuperacional, acarretando indevida transposição e invasão de 

jurisdição, o que não se admite.

Desatado o nó na identificação do negócio 

empresarial recuperacional, e na partitura indelével da preservação da 

empresa, diante da unicidade patrimonial, sócio perante a empresa e 

sócio garante solidário, de rigor que se aguarde o transcurso da 

blindagem de 180 dias para que volte o juízo a deliberar, sempre 

atento aos atos de constrição e à essencialidade patrimonial para o 

sucesso do plano do grupo e sua possibilidade de romper com a crise 

provisória do negócio envolvendo lavoura cafeeira.

Nenhum prejuízo se deflagrará em razão do crédito 

existente por intermédio do sobrestamento aqui concedido na tutela 

protetiva que visa, antes de mais nada, enxergar o patrimônio único 

pela espécie de responsabilidade, e não fragmentado, como 

intenciona a credora.

Não há qualquer prequestionamento e a regra 
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dinamizada do garante solidário do caso específico foge do comum 

para sinalizar a excepcionalidade guarnecida pelo juízo e prestigiada 

no intuito de se negar provimento ao recurso.

Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO

Relator
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