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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 

2251551-11.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 

WIREX COPPER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ACORDAM, em 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de 

instrumento e deram por prejudicado o exame do agravo interno. V.U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores LUIS 

FERNANDO NISHI (Presidente) e CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA.

São Paulo, 24 de maio de 2018.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR

RELATOR
  Assinatura Eletrônica
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COMARCA: SÃO PAULO -  4ª VARA CÍVEL  - Foro Regional da Penha de França

 (Juíza Dra. Luciana Mendes Simões)

AGRAVANTE: WIREX COPPER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO 

LTDA. (em recuperação judicial)

AGRAVADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

VOTO nº 23.981

Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Arrendamento 

Mercantil. Liminar deferida para expedição de mandado de 

reintegração de posse de bens pertencentes à empresa em 

recuperação judicial. Decorridos 180 dias do deferimento do 

processamento da recuperação judicial da ré, pode o 

arrendador pleitear a reintegração de posse dos seus bens, 

ainda que de capital e essenciais à atividade da empresa em 

recuperação: artigo 6º, § 4º da Lei 11.101/05. Decisão 

mantida. Agravo de instrumento improvido, prejudicado o 

exame do agravo interno. 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wirex Copper 

Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda., contra a r. decisão aqui por cópia a fls. 

266/267  fls. 236/237 dos originais que, em autos de ação de reintegração de posse 

decorrente de contrato de arredamento mercantil movida por  Bradesco Leasing S/A 

Arrendamento Mercantil, determinou a expedição do mandado de reintegração de 

posse dos bens indicados na inicial, bem como o prosseguimento do feito uma vez 

decorrido o prazo de 180 dias do deferimento da recuperação judicial.

Em suas razões recursais, argumenta que está em recuperação judicial, 

de modo que todas as ações em que figura como devedora devem ser suspensas, a 

teor do art. 6º da Lei de Falências e Recuperação de Empresas. Aduz que o bem é 

essencial para continuidade de suas atividades. Diz que a competência para deliberar 

sobre bens essenciais da empresa é do Juízo da Recuperação Judicial. Evoca o 
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Princípio da Preservação da Empresa.

 Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja 

determinada a imediata suspensão da liminar e, a final o provimento do recurso para 

reforma da decisão agravada.

Com a inicial vieram os docs. de fls. 22/269. 

O despacho de fls. 271/272, proferido em sede de Plantão Judiciário 

pelo Exmo. Des. Walter Barone, indeferiu o pretendido efeito suspensivo, considerou 

desnecessárias as informações e determinou a intimação do agravado para resposta, 

que, por sua vez, quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 285. 

Pedido de reconsideração acostado pela agravante a fls. 277/284 e 

agravo interno, também interposto pela agravante, ambos em face do despacho de fls. 

271/272.

   

É o relatório do necessário.

O recurso não comporta acolhida.

O art. 52, inc. III, da Lei nº 11.101/05, dispõe que, ao deferir o 

processamento da recuperação judicial, o juiz “ordenará a suspensão de todas as 

ações contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos 

autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º 

do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos executados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 

49 desta Lei”.

Por sua vez, o artigo 49, da Lei nº 11.101 de 2005, preceitua que: 

“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, 

ainda que não vencidos  (...) - § 3º: Tratando-se de credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de 

proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham 

cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu 

crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os 

direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a 

legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a 

que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 
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devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

Na hipótese dos autos, a ação de reintegração de posse foi ajuizada 

com fundamento no inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil; o 

agravado é o arrendador dos bens em questão e, portanto, seu direito não se submete 

ao processo de recuperação judicial, conforme preceitua o dispositivo anteriormente 

mencionado.

Assim, não há que se falar em competência do Juízo da Recuperação 

Judicial para processamento do feito, porquanto a Lei de Falências é clara ao 

estabelecer que o credor não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, 

prevalecendo os seus direitos de propriedade, com a ressalva de que, quando os 

bens arrendados forem de capital, essenciais à atividade empresarial, não poderá 

pleitear a sua reintegração no prazo de “180 (cento e oitenta) dias contados 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.”(§ 4º, art. 6º da citada Lei). 

Desse modo, o citado art. 49 da Lei 11.101/2005, impede a retirada do 

bem essencial às atividades da empresa em recuperação judicial, apenas durante o 

prazo previsto pelo §4º do art. 6º da referida lei. Ou seja, escoado o referido prazo, 

não há como manter a permanência dos bens financiados na posse da devedora, 

ainda que sob o manto da essencialidade.

Em comentário ao § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, Manoel Justino 

Bezerra Filho ensina que: “Esta disposição foi o ponto que mais diretamente contribuiu 

para que a lei deixasse de ser conhecida como “lei de recuperação de empresas” e 

passasse a ser conhecida como “lei de recuperação do crédito bancário”, ou “crédito 

financeiro”, ao estabelecer que tais bens não são atingidos pelos efeitos da 

recuperação judicial. Ou seja, nenhum dos bens da empresa que for objeto de 

alienação fiduciária, arrendamento mercantil ou reserva de domínio estará englobado 

pela recuperação” (Lei de Recuperação de Empresas e Falências Comentada, 5ª 

edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 148).

Em 09 de junho de 2016 foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara de Falências 

e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo - SP o processamento da 

recuperação judicial, dela agravante.

Desse modo, escoado o prazo da suspensão, não há como manter a 
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permanência dos bens financiados na posse da devedora, sob o manto da 

essencialidade

Cumpre salientar que o princípio da preservação da empresa que 

norteia a Lei 11.101/2005, art. 47, não serve a amparar a imposição de sacrifício aos 

credores.

Portanto, a concessão da liminar pelo r. juízo a quo é a prudência mais 

adequada à situação posta nos autos e deve ser mantida.

Por fim, qualquer outra discussão acerca da matéria alegada deve ser 

debatida em sede própria, não no âmbito deste agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, prejudicado 

o exame do agravo interno.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR

Relator
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