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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2148002-82.2017.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que são agravantes TRAMATON 
TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TONON LTDA e ADILSON ZANCHETTA 
FILHO (ADMINISTRADOR JUDICIAL), é agravado O JUÍZO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª 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 ALEXANDRE 
LAZZARINI (Presidente), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 25 de maio de 2018.

Alexandre Lazzarini
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 21693
Agravo de Instrumento   nº 2148002-82.2017.8.26.0000
Comarca:   Piraju  (1ª Vara Cível)
Juiz(a): Acauã Muller Ferreira Tirapani
Agravantes: Tramaton Tratores e Máquinas Agrícolas Tonon Ltda e Adilson 
Zanchetta Filho 
Agravado: O Juízo

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM VIRTUDE DE 
FALECIMENTO DE SÓCIO MAJORITÁRIO DA 
RECUPERANDA. ART. 313, I, NCPC. INDEFERIMENTO 
MANTIDO. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL É DA EMPRESA E 
NÃO DOS SÓCIOS. PERSONALIDADES JURÍDICAS 
DISTINTAS. REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA 
PESSOA JURÍDICA QUE DEVEM SER FEITAS NA FORMA 
ESTATUTÁRIA, SEM INTERFERÊNCIA NA RECUPERAÇÃO. 
SÓCIO FALECIDO EM 07/10/2016. ANULAÇÃO DA 
DELIBERAÇÃO TOMADA NA ASSEMBLEIA GERAL DE 
CREDORES REALIZADA EM 11/08/2017, POR VÍCIO NO 
QUORUM DE INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À 
RECUPERANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão 

copiada às fls. 96, que, nos autos do pedido de recuperação judicial da agravante, indeferiu 

o pedido de suspensão do feito em virtude do falecimento do sócio majoritário, “vez que a 

recuperação judicial diz respeito tão somente à empresa TRAMATON e não aos sócios 

dela, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 313, inc. I, do CPC”.

Insurge-se a recuperanda, sustentando a necessidade de suspensão do 

pedido de recuperação judicial, inclusive da assembleia geral de credores designada para 

11/08/2017, em razão do falecimento do sócio majoritário, diante do disposto no art. 1.028, 

CC.

Afirma que, sem a requerida suspensão, os herdeiros do sócio 

falecido ficarão privados do exercício de direitos previstos no contrato social quanto ao 

ingresso na sociedade ou apuração de haveres.

Alega, ademais, que a suspensão da assembleia geral de credores não 

trará prejuízo aos credores habilitados.

Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 99).

Não houve manifestação do administrador judicial (fls. 102).

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento 
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do recurso (fls. 105/107).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

I) Em que pese o inconformismo ora deduzido, o presente recurso 

não comporta provimento.

Como bem ressaltou o MM. Juiz de origem, a recuperação judicial é 

da empresa e não dos sócios, sendo as personalidades jurídicas distintas e inconfundíveis. 

A Lei nº 11.101/05 também distingue a empresa do empresário, e 

tem por finalidade recuperar aquela e não este.

Além disso, a representação da pessoa jurídica e sua administração 

deverão ser feitas na forma estatutária (art. 1.060, CC), sendo que a possibilidade de 

ingresso dos herdeiros de sócio falecido no quadro societário, ou a apuração de haveres do 

referido sócio, não interfere no andamento do processo de recuperação judicial da empresa.

Destaca-se, também, que o sócio faleceu em 07/10/2016, sendo que 

o pedido de suspensão do processo de recuperação só foi formulado em 21/07/2017 (fls. 

88/89 do agravo). 

Outrossim, já decorreram cerca de 18 meses desde o óbito, e quase 

10 meses desde a interposição do presente recurso (protocolado em 03/08/2017), sem que 

tenham sido noticiadas nos autos as medidas tomadas pelos herdeiros do sócio falecido.

De qualquer modo, ademais, anota-se que, através de decisão 

proferida em 05/03/2018, foi anulada a deliberação tomada na assembleia geral de credores 

realizada em 11/08/2017 (a qual a recuperanda pretendia suspender através deste recurso), 

sendo determinada a designação de nova assembleia.

II) Diante de tais circunstâncias, portanto, a r. decisão agravada deve 

ser mantida em sua integralidade.

Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento. 

      

ALEXANDRE LAZZARINI
               Relator
  (assinatura eletrônica)
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