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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1007435-82.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANTA 
RITA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA (EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), são apelados ELIGIO STAUB (JUSTIÇA 
GRATUITA), ELPIDIO PAULUS (JUSTIÇA GRATUITA), ELSA KUHNE 
(JUSTIÇA GRATUITA), ERNESTO JOSÉ LAUERMANN (JUSTIÇA GRATUITA), 
EUCLIDES MIGUEL MUELLER (JUSTIÇA GRATUITA), EUGÊNIO ANTÔNIO 
KIST (JUSTIÇA GRATUITA), FERNANDO LUIZ BACK (JUSTIÇA GRATUITA), 
FLAVIO ALVINO LUTTJOHANN (JUSTIÇA GRATUITA), FLAVIO LINDOR 
GELLER (JUSTIÇA GRATUITA) e ELOY BARTZ (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos 
termos que constarão do acórdão. V. U.", 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, 8 de maio de 2018.

Roque Antonio Mesquita de Oliveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE 

OLIVEIRA

JUIZ PROLATOR : PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA

APELANTE: SANTA RITA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES 

LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) 

APELADOS: ELIGIO STAUB, ELPIDIO PAULUS, ELSA KUHNE, ERNESTO 

JOSÉ LAUERMANN, EUCLIDES MIGUEL MUELLER, EUGÊNIO ANTÔNIO 

KIST, FERNANDO LUIZ BACK, FLAVIO ALVINO LUTTJOHANN, FLAVIO 

LINDOR GELLER E ELOY BARTZ

COMARCA: SÃO PAULO

RECURSO – Apelação – Compra e Venda de Leite “in 
natura” – “Ação de Cobrança” – Insurgência contra a r. 
sentença que julgou procedente a demanda – 
Inadmissibilidade – Crédito dos apelados, contraído após a 
concessão da recuperação, que não está sujeito à 
recuperação judicial da apelante – Inteligência do artigo 49 
“caput” da Lei nº 11.101/05 – Incontroversa existência de 
relação jurídica entre as partes – Apelante que admite 
expressamente que os apelados, produtores rurais 
individuais, entregavam leite em sua empresa diariamente – 
Notas fiscais de compra de mercadorias, emitidas pela 
própria apelante, que dispensa a apresentação de 
comprovante de entrega das mercadorias – Crédito bem 
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demonstrado – Apelante que não se desincumbiu de seu 
ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do 
CPC/2015 – Ausência de prova acerca do efetivo pagamento 
– Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – 
Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

 

1) Cuida-se de “ação de cobrança” (folhas 01/08), julgada 

procedente (folhas 152/153), cujo relatório fica adotado.

A apelação é de SANTA RITA COMÉRCIO INDÚSTRIA E 

REPRESENTAÇÕES LTDA (folhas 156/162).

Em preliminar, alega que a apelante se encontra em 

recuperação judicial, processada sob o nº 0015595-79.2013.8.26.0100, sendo 

que eventual crédito reconhecido na presente demanda deve ser habilitado 

naqueles autos, sendo vedada a prática de atos constritivos em ação 

individual, razão pela qual requer seja suspensa a execução até o término do 

processo de recuperação judicial.

No mérito, argumenta em síntese, que a r. sentença 

merece reforma, sob o fundamento de que os apelados não fazem prova de 

suas argumentações, eis que os documentos juntados não são suficientes 

para comprovar a existência da dívida, não restando demonstrado o 

recebimento das mercadorias em questão.

Aduz que as notas fiscais não possuem qualquer tipo de 

aceite, não comprovando a efetiva exigibilidade do débito, concluindo não 

terem os apelados se desincumbindo de seu ônus, previsto no artigo 373, 

inciso I, do CPC/2015.

Diz que não comprovada a relação de causalidade ou o 

nexo causal, não há que se falar no dever de indenizar, e que o controle de 

pagamento da apelante, denominado “conta corrente”, indica que o valor total 

devido aos apelados foi consolidado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar 

totalmente improcedente a ação, e colaciona precedentes jurisprudenciais em 

abono às suas teses.

Os apelados apresentaram contrarrazões em folhas 
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168/174.

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre 

eventual interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. E 

nos termos dos artigos 1º e 2º da Resolução 549/2011 do Órgão Especial 

deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (folhas 

176/177).

Em atendimento ao determinado os apelados informaram 

que não possuem interesse na designação de audiência de tentativa de 

conciliação (folhas 179). 

Todavia, a apelante não se manifestou sobre eventual 

interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, inexistindo 

manifestação das partes acerca do julgamento virtual, conforme certidões de 

folhas 180 e 181.

Recurso regularmente processado e preparado (folhas 

163/164).

É o relatório.

2) Da preliminar arguida nas razões de apelação.

Alega a apelante, em preliminar, que se encontra em 

recuperação judicial, processada sob o nº 0015595-79.2013.8.26.0100, sendo 

que eventual crédito reconhecido na presente demanda deve ser habilitado 

naqueles autos, sendo vedada a prática de atos constritivos em ação 

individual, razão pela qual requer seja suspensa a execução até o término do 

processo de recuperação judicial.

Entretanto, pela análise da r. sentença em folhas 121/122, 

se verifica que foi concedida a recuperação judicial do Grupo LBR Lácteos em 

23/10/2013, ou seja, muito antes da dívida perseguida pelos apelados, que se 

refere à notas fiscais emitidas em 30/09/2014 e 31/10/2014 (folhas 29/43).

Assim, nos termos do artigo 49 “caput” da Lei nº 

11.101/2005, resta evidente que o crédito dos apelados não está sujeito à 

recuperação judicial da apelante, não havendo que se falar em habilitação 

naqueles autos, tampouco na suspensão do feito, eis que em caso de eventual 

conversão da recuperação judicial em falência, o crédito dos apelados terá 
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natureza extraconcursal, nos termos do artigo 67 da referida Lei nº 11.101/05.

Por essas razões, fica rejeitada a preliminar arguida nas 

razões de apelação.

Do mérito.

A análise dos autos revela que os apelados ajuizaram 

“ação de cobrança” (folhas 01/08), visando o recebimento da importância de 

R$ 74.044,07 (setenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e sete centavos), 

relativa ao inadimplemento do leite cru “in natura”, adquirido pela apelante nas 

datas de 30/09/2014 e 31/10/2014, conforme notas fiscais em folhas 29/43.

Houve contestação (folhas 60/66), com a juntada de 

documentos (folhas 72/110), e réplica (folhas 145/151).

Sobreveio a r. sentença (folhas 152/153), que julgou 

procedente a demanda, para condenar a apelante ao pagamento dos valores 

indicados na inicial, além das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

condenação.

Daí a irresignação da apelante, que não comporta 

provimento.

Com efeito, no caso vertente, restou incontroversa a 

existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na venda de 

leite cru “in natura” realizada pelos apelados, na qualidade de produtores rurais 

individuais, que conforme esclareceu a própria apelante em folhas 61 de sua 

contestação, “entregavam leite diariamente à ré”.

Ademais, conforme bem observou o nobre magistrado de 

primeiro grau, as notas fiscais em folhas 29/43, foram emitidas pela própria 

apelante, descrevendo todas as compras realizadas junto aos apelados, razão 

pela qual era absolutamente dispensável a apresentação de comprovante de 

entrega das mercadorias.

Assim, restou evidente a regularidade do crédito dos 

apelados, que se desincumbiram regularmente de seu ônus probatório, 

cabendo à apelada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito dos apelados, nos termos do artigo 373, inciso II, do 
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CPC/2015.

Todavia, conforme bem salientado pela r. sentença, a 

apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois além de admitir 

expressamente que os apelados entregavam leite diariamente em sua 

empresa, as notas fiscais em folhas 29/43 se referem a mercadorias entregues 

em 06/10/2014 e 04/11/2014, sendo que os comprovantes de pagamento em 

folhas 72/110, se referem a depósitos esporádicos, realizados entre os meses 

de fevereiro à novembro de 2014, e em valores que não correspondem aos 

indicados pela própria apelante nas notas fiscais em folhas 29/43.

Dessa forma, restando incontroversa a existência de 

relação jurídica entre as partes, bem como a existência e regularidade dos 

débitos representados por notas fiscais emitidas pela própria apelante (folhas 

29/43), inexistindo prova do seu efetivo pagamento, era de rigor a procedência 

total da ação.

Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:

“RECURSO  APELAÇÃO CÍVEL  BEM MÓVEL  

COMPRA E VENDA - ALIMENTOS  LEITE IN NATURA  DEVEDORA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  CREDITO EXTRACONCURSAL - AÇÃO DE 

COBRANÇA  MATÉRIA PRELIMINAR. Requerida que apregoa suspensão 

processual decorrente de plano de recuperação judicial. Descabimento. Dívida 

contraída após o deferimento do plano de recuperação. Requerentes que não 

se submetem ao juízo universal dos credores. Matéria preliminar afastada. 

RECURSO  APELAÇÃO CÍVEL  BEM MÓVEL  COMPRA E VENDA - 

ALIMENTOS  LEITE IN NATURA  DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL  CRÉDITO EXTRACONCURSAL - AÇÃO DE COBRANÇA  

MÉRITO. Compra e venda de bem móvel. Relação negocial bem demonstrada. 

Sentença de parcial procedência da ação, descontando-se parte dos valores 

cobrados em excesso. Produtos entregues à requerida, que, sem justificativa, 

deixou de adimplir a avença. Documentos acostados que são suficientes a 

comprovar as assertivas formuladas na inicial. Ausência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo ao direito da requerente (artigo 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil). Plano de recuperação judicial da requerida que 
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nada obsta a cobrança, eis que a dívida é extraconcursal, originando-se após a 

decretação da recuperação. Majoração da honorária advocatícia, em 

conformidade ao artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. 

Procedência parcial. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não 

provido, majorada a verba honorária advocatícia da parte adversa, atento ao 

conteúdo do artigo 85, parágrafo 11, do atual Código de Processo Civil.” (AP 

1007425-38.2017.8.26.0011, Relator Des. Marcondes D'Angelo, Órgão 

julgador: 25ª Câmara de Direito Privado TJSP, J. 16/03/2018).

“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.” (AP 1006569-87.2015.8.26.0482, Relator Des. Marcos Ramos, 

Órgão julgador: 37ª Câmara Extraordinária de Direito Privado TJSP, J. 

07/02/2018).

Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos 

ilustres procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não se 

prestam a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.

Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015 

(vigente à época da publicação da r. sentença - folhas 155), devem os 

honorários advocatícios fixados em favor dos patronos dos apelados, serem 

majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação.

Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r. 

sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor PAULO HENRIQUE 

RIBEIRO GARCIA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

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

São Paulo, 8 de maio de 2018.

ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA

Relator

Assinatura Eletrônica
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