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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2048380-93.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
COPERTRADING COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A, é 
agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ACORDAM, em 36ª 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 Exmos. Desembargadores ARANTES 
THEODORO (Presidente sem voto), WALTER CESAR EXNER E MILTON 
CARVALHO.

São Paulo, 24 de maio de 2018. 

Pedro Baccarat
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2048380-93.2018

AGRAVANTE: Copertrading Comércio, Importação e 

Exportação S/A

AGRAVADO: Banco Volkswagen S/A

COMARCA: São Paulo  9ª Vara Cível Central

Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão de bens 
alienados fiduciariamente. Inexistência de juízo universal 
na recuperação judicial por ausência de previsão legal. 
Competência do juízo da busca e apreensão para promover 
os atos de constrição. Competência do juízo universal para 
exercer o controle de legalidade sobre os atos de 
constrição patrimonial da empresa em recuperação 
judicial. Precedentes. Insurgência que deve ser dirigida ao 
juízo da recuperação, que vinculará o juízo da execução. 
Recurso desprovido.

VOTO n.° 32.313

Vistos.

Cuida-se de agravo de 

instrumento tirado contra decisão que, em ação de busca e 

apreensão de bens alienados fiduciariamente, indeferiu a 

suspensão da ação por entender que o crédito neste processo 

não se submete à recuperação judicial deferida em favor da 

Ré.

Agrava a Ré insistindo na 

suspensão da ação.

Recurso tempestivo, preparado 
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e respondido.

É o relatório.

Não há juízo universal na 

recuperação judicial, nos termos do art. 76 da Lei nº 

11.101/2005, sendo tal previsão aplicável apenas à falência. 

Nesse sentido: “Recuperação judicial. Juízo universal. 

Inexistência de previsão legal. Pretensão da ré de que a 

satisfação do crédito da autora seja submetida ao juízo onde 

tramita a recuperação judicial. Inadmissibilidade.  A regra 

do juízo universal é instituto relacionado à falência, e não 

extensível à recuperação judicial, por ausência de previsão 

legal.” (Agravo de instrumento nº 

2122705-10.2016.8.26.0000. Relator: Renato Rangel 

Desinano. 11ª Câmara de Direito Privado. TJSP. Julgado em 

01/08/2016). Portanto, inexiste vis atrativa do juízo pelo qual 

a recuperação judicial se processa.

No entanto, é do juízo universal 

a competência para apreciar os atos de constrição patrimonial 

da empresa em recuperação judicial. Esse é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça: “Agravo Regimental no 

Conflito de Competência. Empresa em recuperação judicial. 

Execução de créditos garantidos por cessão fiduciária. 

Apreciação do caráter extraconcursal. Competência do juízo 

da recuperação judicial. Prosseguimento da execução em 
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relação aos coobrigados. Aplicação do art. 49, §1º da Lei nº 

11.101/2005. Competência do juízo de direito da 10ª Vara 

Cível de São Paulo  SP. 1. É atribuição exclusiva do Juízo 

universal apreciar atos de constrição que irão interferir na 

preservação da atividade empresarial, sendo competente 

para constatar o caráter extraconcursal do crédito discutido 

nos autos da ação de execução. 2. A concessão da 

recuperação judicial não suspende a realização dos atos 

executórios em relação aos avalistas, nos termos do art. 49, 

§1º, da Lei n. 11.101/2005. Portanto, competente o Juízo de 

Direito da 10ª Vara Cível de São Paulo  SP para prosseguir 

com a execução. 3. Agravo regimental parcialmente 

provido.” (STJ  AgRg no CC: 124795 GO 2012/0202819-0, 

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de 

Julgamento: 26/06/2013, S2  Segunda Seção, Data de 

Publicação: DJe 01/08/2013).

Vem neste sentido o 

entendimento deste Tribunal: “Agravo de instrumento. 

Recuperação judicial. Execução de título extrajudicial. 

Crédito extraconcursal. Inexistência de juízo universal da 

recuperação judicial. Inaplicabilidade da regra prevista no 

art. 76 da LRF. Juízo recuperacional que deve exercer o 

controle de legalidade dos atos expropriatórios realizados 

sobre o patrimônio das recuperandas. Agravante que possui 

natureza jurídica de empresa pública. Hipótese que impõe a 

distribuição da execução à subseção judiciária competente, 
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nos termos do art. 109, I, da CF. Recurso parcialmente 

provido.” (Agravo de instrumento nº 2017051-

97.2017.8.26.0000. Relator: Hamid Bdine. 1ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial. TJSP. Julgado em 

15/01/2018).

“Agravo de instrumento. 

Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Questões 

relativas à execução individual e à penhora de bens da 

recuperanda. Pronunciamento sobre a extinção ou suspensão 

da execução que somente cabe ao juízo da execução. 

Existência, ainda, de decisão do juízo da execução 

determinando a suspensão, e não extinção da ação 

executória, decisão esta confirmada por acórdão transitado 

em julgado. Requerimento de levantamento da penhora. 

Inexistência de juízo universal na recuperação judicial. 

Contudo, cabe ao juízo da recuperação a gestão dos atos de 

constrição dos bens das recuperandas, uma vez que melhor 

informado sobre os impactos da penhora sobre a empresa e 

sobre o plano de recuperação. Princípio da preservação da 

empresa. Impossibilidade de manutenção ou levantamento da 

penhora pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e 

violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 

Determinação para que o juízo recuperacional a quo aprecie 

o requerimento de desconstituição e levantamento da 

penhora. Agravo parcialmente provido, com determinação.” 

(Agravo de instrumento nº 2027412-76.2017.8.26.0000. 
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Relator: Carlos Dias Motta. 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial. TJSP. Julgado em 09/08/2017).

Execução de título 

extrajudicial. Penhora de faturamento da devedora, em 

recuperação judicial. Indeferimento reformado. Crédito 

extraconcursal. Fomento mercantil concedido à devedora 

após o ajuizamento do pedido de recuperação. Competência 

do juízo da recuperação para restringir atos de execução 

que, porventura, venham a afetar o processo de recuperação 

da empresa em crise. Teses consolidadas pelo STJ. 

Possibilidade, por ora e no caso, de penhora de faturamento. 

Inteligência dos art. 655 e 620 do CPC. Tentativa infrutífera 

de localização de outros bens. Penhora em percentual 

mínimo, 5% do faturamento. Recurso provido.” (Agravo de 

instrumento nº 2179219-17.2015.8.26.0000. Relator: Teixeira 

Leite. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. TJSP. 

Julgado em 03/02/2016).

De tudo resulta que a execução 

de créditos extraconcursais terá no juízo da busca e apreensão 

o seu juiz natural. O juiz da ação examinará a existência, a 

extensão do crédito e eventuais impugnações e determinará os 

atos de constrição necessários à satisfação do crédito. 

Entendendo o devedor em recuperação que o ato de 

constrição levado a cabo na busca e apreensão porá em risco a 

recuperação da empresa, a ele, devedor em recuperação, 
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cumpre dirigir-se ao juízo da recuperação judicial para 

reclamar a suspensão do ato de constrição. Reconhecendo o 

juízo da recuperação que a constrição inviabilizará a 

recuperação, determinará a suspensão daquele ato de 

constrição, comunicando o juízo da busca e apreensão, que, 

dará seguimento à ação na busca da satisfação do crédito 

extraconcursal, mas o fará por meio de outros atos de 

constrição diversos daquele que o juízo da recuperação 

cuidou de obstar em atenção à necessidade de preservação da 

empresa e dos créditos incluídos no plano de recuperação.

Ante o exposto, nega-se 

provimento ao recurso.

Pedro Baccarat
Relator
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