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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 

Instrumento nº 2017805-05.2018.8.26.0000, da Comarca de Flórida 

Paulista, em que são agravantes FLÓRIDA PAULISTA AÇÚCAR E 

ETANOL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e GAM 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL e agravado O JUÍZO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial 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 

MAURÍCIO PESSOA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 25 de maio de 2018.

Grava Brazil

Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO  Nº: 2017805-05.2018.8.26.0000

AGRAVANTES: FLÓRIDA PAULISTA AÇÚCAR E ETANOL S/A e GAM 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (ambas em recuperação 

judicial)

AGRAVADO: O JUÍZO

COMARCA: FLÓRIDA PAULISTA

JUÍZA PROLATORA: CLARISSA SOMESOM TAUK

Recuperação judicial - Decisão que indeferiu 
pedido de transferência de valores depositados 
em autos distintos - Inconformismo - Não 
acolhimento - Nulidade do decisum ou afronta 
à coisa julgada não verificadas - Competência 
do juízo recuperacional para deliberar sobre a 
pretensão de transferência de recursos cuja 
titularidade é reclamada pelas recuperandas, 
ora agravantes - Higidez da conclusão de que 
os valores auferidos com a venda da cana-de-
açúcar colhida após a reintegração de posse 
pertencem aos proprietários rurais (parceiros-
outorgantes) - A solução adotada não viola o 
princípio par conditio creditorum - Decisão 
mantida - Recurso desprovido.

VOTO Nº 30028

1 - Trata-se de agravo de instrumento 

tirado de decisão que, nos autos da recuperação judicial de 

GAM Empreendimentos e Participações S/A e de Flórida 

Paulista Açúcar e Etanol S/A, indeferiu pedido de transferência 

de valores depositados em execução e ações promovidas por 

parceiros rurais.
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Inconformadas, as recuperandas falam 

sobre a origem e a constituição delas, até o pedido de 

recuperação, destacando que a Florida Paulista foi adquirida 

pela GAM, em 2013, por conta da alienação da UPI Floralco, 

nos autos da recuperação judicial (convolada em falência) da 

sociedade Floralco Açúcar e Álcool Ltda. Dizem que suportaram 

prejuízos por conta da demora na apreciação do pedido de 

recuperação, por conta de discussão sobre a higidez da venda 

da UPI, sendo que, "para fins da viabilidade do procedimento de origem, somado 

a todos os esforços até então praticados, as Agravantes apresentaram a petição de fls. 

1881/1888, requerendo a transferência dos valores depositados nas demandas de 

cobrança movidas por credores concursais à conta vinculada ao procedimento de origem, 

o que, equivocadamente, foi indeferido pela r. decisão agravada.". Entendem que o 

r. decisum é nulo, pois vai de encontro ao decidido no recurso 

(AI 2039802-78.2017.8.26.0000) "interposto pelos Parceiros de Biasi contra 

a r. decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado nos autos 

proveniente de penhora do produto auferido com a venda do canavial, que consignou que 

a cana-de-açúcar, mesmo após resolução do contrato de parceria agrícola, é de 

propriedade da Recuperanda Flórida Paulista". Ainda, questionam a 

conclusão de que não podem reter as soqueiras existentes nas 

áreas dos contratos de parceria agrícola, pois não se trata de 

obra ou fase de trato cultural, mas da própria rebrota da cana, 

que pertence a elas. Em suma, ressaltam que há decisão 

judicial sobre a propriedade da lavoura canavieira ou do 

produto obtido com a exploração comercial, daí a afronta à 

coisa julgada (arts. 502 e 503, do CPC). No mérito, dizem que, 

por conta das obrigações assumidas como parceiros 
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agricultores, a cana-de-açúcar plantada nos imóveis dos 

parceiros proprietários pertence a elas, sendo certo que todo o 

acervo canavieiro (canaviais e respectivos contratos de 

arrendamento e/ou parceria) situado ao redor do parque 

industrial da UPI Floralco foi incluído à época da aquisição da 

aludida UPI. Entendem que, "restando nítido que os valores auferidos com a 

venda da cana-de-açúcar são de titularidade das Agravantes, tanto que os parceiros 

proprietários pretendem levantar os valores para satisfazer crédito perante as Agravantes, 

vale dizer que é impossível a constrição de bens essenciais às Agravantes, em 

recuperação judicial, seja em atenção ao princípio da preservação das empresas, seja em 

respeito ao par conditio creditorum". Informam que os valores depositados 

nas quatro ações promovidas por parceiros agrícolas derivam 

da alienação de cana-de-açúcar e totalizam R$ 1.602.272,73. 

Destacam que o crédito dos parceiros é concursal e que não 

pode ser admitida a execução de atos de expropriação, após o 

deferimento do processamento do pedido de recuperação (em 

junho de 2016), nos termos do art. 49, da Lei 11.101/05. 

Também sugerem deficiência de fundamentação da decisão, 

pois "deixa de enfrentar os argumentos esposados pelas Agravantes capazes de 

infirmar a conclusão adotada pelo douto Juízo de origem". Além disso, indicam 

a necessidade dos recursos financeiros, para superar a crise 

econômica. Mencionam que o MP e o administrador judicial 

anuíram com a pretensão de transferência dos valores para os 

autos da recuperação. Ainda, especificamente em relação aos 

parceiros Biasi, a despeito de acordo firmado com eles, dizem 

que "O que a r. decisão agravada não trata, contudo, é porque o acordo de vontades 

firmado entre as partes se sobrepõe ao concurso de credores, de acordo com o previsto 
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no § 2º do artigo 489 do Código de Processo Civil". A respeito, alegam que 

"suposto benefício indevido a outros credores concursais não serve de fundamento para 

tratar como extraconcursais os créditos dos Parceiros de Biasi, sujeitos à disciplina 

concursal.". Aduzem que "a r. decisão agravada deixa de explicar por qual razão 

seria possível realizar a constrição de bens de propriedade das Agravantes durante o stay 

period, deixando, mais uma vez, de enfrentar os elementos trazidos pelas Agravantes aos 

autos de origem". Relatam que houve revogação da penhora, nos 

autos de ação promovida por parceiro, após o deferimento do 

pedido de recuperação. Pedem a antecipação da tutela 

recursal.

O recurso foi processado sem a tutela 

almejada (fls. 275/277). A contraminuta foi apresentada pelo 

administrador judicial (fls. 280/294).

A r. decisão agravada encontra-se a fls. 

29/39. O preparo foi recolhido (fls.28).

Ouvido, o Ministério Público posicionou-

se pelo desprovimento do recurso (fls. 296/299).

É o relatório do necessário.

2 - Em setembro de 2017, as agravantes 

pleitearam a transferência de valores depositados nos autos de 

quatro ações (Processo 1000542-63.2016.8.26.0673, execução de título extrajudicial 

movida por Maria Constância Sepe de Biasi e outros; Processo 1000222-13.2016. 

8.26.0673, ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenizatória movida 

por Eulair Deberaldini e outra; Processo 1000581-60.2016.8.26.0673, ação de cobrança 
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c.c. despejo e rescisão contratual, movida por Nilton Rios e outra; Processo 1000314 

-88.2016.8.26.0673, ação de rescisão contratual c.c. despejo e cobrança, em fase de 

cumprimento de sentença, movida por Paulo Rubens Sacchetin e outra) promovidas 

individualmente por parceiros rurais (fls. 78/85).

Após a manifestação do administrador 

judicial (fls. 86/91), parecer do Parquet (fls. 92/94) e a oitiva de 

três dos quatro parceiros (fls. 108/111, 112/116 e 117/122), 

sobreveio a r. decisão ora agravada.

O inconformismo não comporta acolhida.

Por primeiro, insubsistente a sugestão 

de ausência de fundamentação, visto que o decisum recorrido 

se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão que 

lhe foi submetida.

Além disso, conforme orientação do C. 

STJ, "Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto é 

pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais 

dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos 

argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo 

integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente." (STJ, 

REsp 1.663.459/RJ, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 

02.05.2017).

Também é despropositada a alegação 

de nulidade do decisum, em virtude de contrariedade com a 

solução adotada no recurso interposto contra decisão proferida 
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nos autos de execução de título judicial em que se encontra 

depositado parte dos valores cuja transferência é almejada 

pelas agravantes.

O processo 1000542.63.2016.8.26.0673 

foi ajuizado em julho de 2016 e materializa execução de título 

extrajudicial (instrumentos particulares de compra e venda de 

produção futura de cana-de-açúcar e de parceria agrícola) 

celebrados entre espólio de Gino de Biasi Filho (posteriormente 

os herdeiros, em nome próprio) e a agravante Flórida Paulista 

Açúcar e Etanol S/A, em julho de 2013, com aditamento em 

janeiro de 2015.

De acordo com o extrato de andamento 

da referida execução, vê-se que foi determinada a suspensão 

do processo, em outubro de 2017, nos termos do art. 6º, § 4º, 

da Lei 11.101/05. Portanto, ao contrário do sugerido pelas 

agravantes, está sendo observado o stay period.

Nada obstante a conclusão externada 

no aludido recurso (AI 2039802-78.2017.8.26.0000) "interposto pelos 

Parceiros de Biasi contra a r. decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor 

depositado nos autos proveniente de penhora do produto auferido com a venda do 

canavial, que consignou que a cana-de-açúcar, mesmo após resolução do contrato de 

parceria agrícola, é de propriedade da Recuperanda Flórida Paulista", observa-

se que os atos que resultem em constrição do patrimônio das 

devedoras devem ser analisados pelo juízo recuperacional.

Na hipótese, por analogia, essa diretriz 
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ampara a competência do juízo recuperacional para deliberar 

sobre a pretensão de transferência de recursos cuja titularidade 

é reclamada pelas recuperandas, ora agravantes.

Assim sendo, não há afronta à coisa 

julgada e tampouco padece de nulidade a decisão agravada ao 

concluir em sentido diverso do apontado no recurso retro 

mencionado.

Aliás, a irrepreensível conclusão contida 

no decisum, no sentido de que os valores auferidos com a 

venda da cana-de-açúcar colhida após a reintegração de posse 

pertencem aos proprietários rurais (parceiros-outorgantes), é 

reforçada pelos termos do acordo firmado entre as partes (em 

data posterior ao julgamento do referido agravo de instrumento) 

e homologado pelo juízo, nos autos da execução, ocasião em 

que a agravante Flórida Paulista Açúcar e Etanol S/A "reconhece 

expressamente que, em decorrência do descumprimento contratual, a cana de açúcar 

cultivada na propriedade denominada Fazenda Tucuruvi passou a pertencer 

exclusivamente aos exequentes, Parceiros Proprietários, conforme cláusula 9.4 e 9.5 do 

Contrato de Parceria Agrícola, por se tratar de cláusula resolutiva expressa", daí o 

acerto para a destinação dos recursos depositados nos autos, 

no total de R$ 703.390,52, em prol dos parceiros-outorgantes 

(fls. 176, dos autos da execução).

Portanto, quanto aos valores depositados 

nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelos 

parceiros Biasi, o inconteste inadimplemento contratual - o que 
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deu azo à resolução -, e os termos do acordo homologado em 

juízo sustentam a conclusão de que o produto da colheita 

materializada após ordem judicial que autorizou os exequentes 

(parceiros-outorgantes) a fazê-la a eles pertence.

Essa solução não viola o princípio par 

conditio creditorum, à vista das peculiaridades do negócio, isto 

é, do contrato de parceria agrícola, o qual foi inadimplido pelo 

parceiro-outorgado e tacitamente resolvido, daí a inviabilidade 

da destinação substancial, em prol do parceiro-outorgado, dos 

frutos advindos de colheita efetivada após a retomada da 

posse, pelos parceiros-outorgantes (proprietários).

Igualmente, também não há afronta ao 

concurso de credores, visto que o produto da venda da colheita 

que estava pendente e que se efetivou após a reintegração de 

posse, dos parceiros-outorgantes (proprietários), não pertence 

ao parceiro-outorgado (a recuperanda Flórida Paulista Açúcar e 

Etanol S/A).

Quanto aos parceiros-outorgantes que 

promoveram ações de rescisão das parcerias, nos demais 

litígios indicados (Processos nº 1000222-13.2016.8.26.0673, nº 

1000581-60.2016.8.26.0673 e nº 1000314-88.2016.8.26.0673)  

e em cujos autos também foram depositados valores advindos 

do produto da venda da cana colhida após reintegração de 

posse, a solução não é de todo distinta.
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Com efeito, essas três demandas dizem 

substancialmente com obrigação ilíquida (rescisão de contratos 

de parceria), daí a não suspensão da tramitação (art. 6º, § 1º, 

da Lei 11.101/05), sendo certo que foram proferidas sentenças 

de mérito favoráveis aos parceiros-outorgantes, com decreto 

de rescisão dos contratos, além de reintegração de posse, bem 

como ausência de reconhecimento de direito de retenção de 

plantios e roçados, para o parceiro-outorgado (Flórida Paulista 

Açúcar e Etanol S/A).

Nos autos 1000581-60.2016.8.26.0673, 

há recurso de apelação pendente de julgamento, mas o parceiro 

Nilton Rios obteve tutela provisória, em agosto de 2016, para 

reintegração de posse e autorização para a colheita da cana-de-

açúcar (fls. 56, daqueles autos), sendo que, em dezembro de 

2016, houve depósito judicial (R$ 124.764,09) do produto da 

venda.

Nos autos 1000222-13.2016.8.26.0673, 

há recurso especial pendente de julgamento, sendo certo que o 

parceiro Eulair Deberaldini também obteve tutela provisória, em 

agosto de 2016, para reintegração de posse e autorização para 

a colheita da cana-de-açúcar (fls. 56, daqueles autos), sendo 

que, em dezembro de 2016, houve depósitos judiciais no valor 

de R$ 418.941,81, correspondente ao produto da venda e que 

já foi levantado pelo credor, em novembro de 2016, no curso 

do cumprimento provisório de sentença.
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Nos autos 1000314-88.2016.8.26.0673, 

vê-se que ocorreu o trânsito em julgado em abril de 2017, 

sendo que o parceiro Paulo Rubens Sacchetin também obteve 

tutela provisória, em maio de 2016, para reintegração de posse, 

com posterior autorização, em novembro de 2016, para efetivar 

a colheita e a venda da cana-de-açúcar, com o subsequente 

depósito judicial dos valores apurados (R$ 355.176,31, em 

dezembro de 2016).

Para esses três litígios, conforme bem 

observado pela i. Julgadora de origem, os débitos que estão 

sujeitos à recuperação judicial (existentes na data do pedido, 

ainda que não vencidos) não serão satisfeitos com os frutos da 

colheita realizada após a reintegração de posse dos parceiros-

outorgantes e tampouco pertence ao parceiro-outorgado os 

frutos da colheita pendentes.

Isso porque, "não havendo o pagamento a que se 

obrigou a parceira agricultora, não prevalece o término do prazo depois de ultimada a 

colheita, nem há direito à conclusão da colheita pendente (arts. 95, I e 96, I, do Estatuto 

da Terra)", daí "não há que se falar em propriedade das 'Recuperandas' sobre a 

lavoura porventura ainda existente nos imóveis rurais, ou sobre o valor auferido com o 

seu corte e comercialização".

Ademais, repisa-se, conforme observado 

pela i. Juíza a quo, os valores depositados em todos os autos 

retro mencionados "referem-se ao benefício auferido com a venda da cana-de-

açúcar existente nas propriedades rurais após a reintegração de posse", sendo 
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que, "deferida a rescisão dos contratos, com o consequente despejo das parceiras 

agricultoras e reintegração de posse em favor dos proprietários, sendo negado o direito 

de retenção, não há que se falar em propriedade das 'Recuperandas' sobre a lavoura 

porventura ainda existente nos imóveis rurais, ou sobre o valor auferido com o seu corte e 

comercialização.".

A propósito, o r. decisum não merece 

reparo, havendo de ser acolhidos também como razão de 

decidir os seus fundamentos, especialmente os reproduzidos a 

seguir:

"Ademais, a eventual existência de 'soqueiras' na área 

objeto da parceria não pode ser considerada como 

benfeitoria, haja vista que integrante do trato cultural 

necessário para a lavoura de cana-de-açúcar.

Na realidade, as 'obras' de plantio, cultivo e colheita 

integram o trato necessário para a lavoura de cana-de-

açúcar e não se caracterizam como benfeitoria, não 

havendo, de fato, direito de retenção. Plantio e cultivo, 

ontologicamente, são fases do trabalho de amanho da 

terra, isto é, são fases preparatórias imprescindíveis à 

colheita; como tal, não têm a menor semelhança com 

benfeitoria, pois que longe estão de se tratar de 

'melhoramento' ou 'obra' introduzida na coisa.

Discorrendo sobre o direito de retenção, leciona a 

Professora Maria Helena Diniz:

'O jus retentionis consiste em um meio direto de defesa 

que a lei, excepcionalmente, confere ao possuidor de boa-
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fé para conservar em suas mãos coisa alheia além do 

montante em que a deveria devolver como garantia de 

pagamento de despesas feita com o bem, apuradas 

mediante perícia avaliatória' (Código Civil Anotado, 

Saraiva, 3ª ed., p. 431/432).

Seria um contrassenso se os proprietários fossem 

reintegrados na posse dos imóveis, mas deles não 

pudessem fazer o uso que melhor lhes aprouvesse, 

sendo obrigados a aguardar o fim da total exploração das 

terras pela parceira inadimplente, sem receber qualquer 

centavo por isso. Tal entender tornaria inócua a decisão 

judicial proferida, mantendo os proprietários atrelados ao 

contrato rescindido, como se vigente.

Não se afigura razoável o parceiro agricultor (as 

'Recuperandas') pretender se valer da existência de 

plantação de cana-de-açúcar para reter os imóveis, se 

não adimpliu os contratos de parceria, estando em mora, 

não havendo direito de retenção de plantios e roçados 

pela parceira produtora, quando tais foram feitos visando 

unicamente à sua exploração com fins comerciais, 

retendo ela exclusivamente para si os frutos de tais 

culturas, deles excluído o parceiro proprietário.

Ademais, como visto acima, o custeio da plantação 

sequer pode ser considerada melhoria, pois constitui o 

próprio objeto do contrato.

Portanto, deferida a rescisão dos contratos, sem direito 

de retenção, tenho que os valores auferidos com a venda 

da cana-de-açúcar, após a reintegração de posse, 
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pertencem aos proprietários rurais e não às 

'Recuperandas' e não devem ser utilizados para o 

pagamento da dívida vencida até a data da reintegração, 

estas sujeitas à recuperação judicial."

Em conclusão, impõe-se a ratificação in 

totum da r. decisão agravada.

3 - Ante o exposto, nega-se provimento 

ao recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator
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