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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2200143-78.2017.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são 
agravantes HUMBERTO GANDARA BARUFI (ESPÓLIO), ANA FAUDENIR SILVA 
GANDARA (INVENTARIANTE) e GRANJA BARUFI ( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), 
são agravados JOSE DE OLIVEIRA e MARIA DE LOURDES BOSCHETTO DE 
OLIVEIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram 
provimento ao recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ 
DUARTE (Presidente) e LUIZ EURICO.

São Paulo, 2 de maio de 2018. 

EROS PICELI
RELATOR

ASSINATURA ELETRÔNICA
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Agravo de Instrumento nº 2200143-78.2017.8.26.0000
Comarca:  São José do Rio Preto -  7ª Vara Cível
Agravantes: Humberto Gandara Barufi, Ana Faudenir Silva Gandara e 
Granja Barufi ( Em Recuperação Judicial) 
Agravados: Jose de Oliveira e Maria de Lourdes Boschetto de Oliveira 
Interessado: Taddei e Ventura Sociedade de Advogados (adm judicial)

Ação de indenização  acidente de veículo  decisão que rejeitou 
pedido de suspensão da ação em virtude da recuperação judicial 
de empresa individual  produtor rural  pessoa física alcançada 
pela recuperação judicial  crédito constituído antes de deferido 
o processamento  suspensão determinada, observado o prazo 
deferido no juízo universal - agravo de instrumento provido, com 
observação.

Voto nº 41.456

Vistos.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de 

indenização por danos materiais e morais relativa a acidente de veículo 

em fase de cumprimento de sentença, negou a suspensão da execução.

Afirma que foi deferido o processamento da sua 

recuperação judicial e determinada a suspensão de todas as ações e 

execuções.

A pessoa jurídica dos produtores rurais/empresários 

rurais se confunde com a sua pessoa física, sendo que a inscrição na 

Jucesp é mera opção. Todo o patrimônio está integralmente abrangido 
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pela indisponibilidade decretada pelo juízo da recuperação judicial.

Sustenta que na recuperação judicial não houve distinção 

entre pessoa física e jurídica.

Recurso processado e respondido.

É o relatório.

A questão foi recentemente enfrentada pela 18ª Câmara 

de Direito Privado, tendo o acórdão reconhecido a confusão entre o 

empresário individual e a pessoa física de Humberto Gândara Barufi, hoje 

o espólio, dado o falecimento, e determinado a suspensão da ação 

executiva.

O julgado teve a seguinte ementa:

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.

No referido julgamento, ocorrido em 6.2.2018, também 

restou consignado que foi deferida antecipação de tutela recursal para 

prorrogar o prazo previsto no artigo 6º § 4º da lei 11.101/2005.

Do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento 

para determinar a suspensão da ação em face do espólio de Humberto 

Gândara Barufi, observado o prazo determinado no juízo universal.

Eros Piceli
Relator
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