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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2066960-11.2017.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que é agravante BANCO DE 
LAGE LANDEN BRASIL S.A., são agravados TROPDAN INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ORIVAL 
DAN ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VERA LÚCIA FERNANDES DAN ME - 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OLÍCIO DAN NETO ME - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL e TAMARA ANGELICA DAN CALABRIA ME - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento parcial ao recurso, 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 Desembargadores MAURÍCIO PESSOA 
(Presidente) e CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 25 de maio de 2018.

Ricardo Negrão
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 34.407 (REC-DIG-P)
AGRV. Nº : 2066960-11.2017.8.26.0000
COMARCA : JACUPIRANGA
AGTE. : BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
AGDO. : PROPDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

  ALIMENTÍCIOS LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGDO. : ORIVAL DAN ME (EM REC. JUDICIAL)
AGDO. : VERA LÚCIA DAN ME (EM REC. JUDICIAL)
AGDO. : OLÍCIO DAN NETO ME (EM REC. JUDICIAL)
AGDO. : TAMARA ANGELICA DAN CALABRIA ME 

  (EM REC. JUDICIAL)
INTDO. : ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.    

  (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL   Recurso interposto contra decisão 
que deferiu o processamento de recuperação judicial  Atividade 
rural sob forma empresarial   Minuta recursal que alega falta de 
comprovação do exercício regular da atividade no biênio anterior 
ao pedido, além da falta de prova da crise econômico-financeira    
Cumprimento de requisitos processuais formais necessários ao 
processamento do pedido em relação aos microempresários que já 
desenvolviam a atividade rural sob forma empresária regular 
através da sociedade coagravada (LRF, arts. 48 e 51)  Situação 
diversa em relação aos outros microempresários rurais, para os 
quais não comprovada a regularidade da atividade rural sob forma 
empresarial mediante registro na junta comercial no biênio 
imediatamente anterior ao pedido de recuperação judicial  
Decisão de processamento afastada em relação a dois coagravados, 
mantida em relação aos demais  Agravo parcialmente provido.

Dispositivo: Deram parcial provimento ao recurso.

Agravo de instrumento interposto por Banco de Lage Laden 
Brasil S/A dirigido à r. decisão em fl. 437-438 dos autos de origem,  proferida 
pelo Dr. Rudi Hiroshi Shinen, MM. Juiz de Direito da E. 1ª Vara Cível da 
Comarca de Jacupiranga que deferiu o processamento da recuperação judicial 
às agravadas, com os seguintes fundamentos:

Vistos. 

Conheço dos embargos de declaração e passo a sanar a 
contradição alegada. 

Deveras, conforme bem delineado pelos autores, malgrado a 
registro tenha sido posterior, observo que os documentos 
acostados comprovam o início das atividades rurais por mais de 
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2 (dois) anos, preenchendo-se, pois, os requisitos para o pedido 
de recuperação judicial.

Trata-se de pedido ajuizado por TROPDAM INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ORIVAL 
DAN-ME, VERA LÚCIA FERNANDES DAN-ME, OLÍCIO DAN 
NETO-ME e TÂMARA ANGÉLICA DAN CALÁBRIA-ME. À 
inicial foram acostados documentos. 

É o relatório. 

Decido. 

Analisando os documentos que instruíram a inicial e aqueles que 
foram trazidos ao longo destes, é possível observar que as 
requerentes exercem de forma regular os seus atos 
empresariais, com número considerável de empregados, cuja 
atividade profissional e empregos encontram-se preservados. 

Com fulcro no "caput", do artigo 52 da Lei Federal nº 11.101/05, 
DEFIRO o processamento do presente pedido de recuperação 
judicial. 

Nomeio Administradora Judicial ACFB ADMINISTRAÇÃO 
JUDICIAL, que deverá providenciar o cadastro perante a 
serventia, caso não esteja em operação o cadastro pelo portal 
eletrônico. 

Intime-se a Administradora para comparecer em cartório a fim 
de prestar compromisso, em cinco dias. 

[…]

Assevera a instituição financeira recorrente que as 
devedoras não comprovaram o exercício da regular atividade rural sob forma 
empresarial no biênio que antecedeu o ajuizamento do pedido de recuperação 
judicial. Acrescenta, ainda, inexistir prova da alegada crise econômico-
financeira. Protesta pela reforma da r. decisão e extinção do feito. 

Recurso tempestivo (fl. 439 na origem). Preparo 
comprovado (fl. 120).  

Determinado o processamento, o efeito suspensivo foi 
indeferido (fl. 790-792).

Contraminuta das recuperandas em fl. 795-806. Defende 
que a prova do exercício da atividade rural por empresário rural, pessoa física, 
pode se dar por qualquer meio, vez que o registro é facultativo (CC, art. 970). 
Insiste que há maciça comprovação do exercício há mais de quinze anos. Pugna 
pelo desprovimento. 
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A administradora judicial manifestou-se em fl. 810-816 
pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido o parecer ministerial firmado 
pelo Exmo. Procurador de Justiça Dr. Carlos Alberto Amin Filho  (fl. 820-826), 
lastreado em precedentes doutrinários e jurisprudência. 

É o relatório.

Na fase postulatória da recuperação judicial cumpre ao 
Juízo assegurar  que sejam observados o preenchimento dos requisitos formais, 
expressamente previstos nos arts 48 e 51 da LRF. 

O Magistrado procede ao exame meramente formal do 
pedido, conforme requisitos previstos nos arts. 48 e 51, da Lei no 11.101/05, 
podendo determinar o processamento da recuperação, a emenda da inicial ou o 
cumprimento de alguma diligência. 

No caso dos autos, o Douto Magistrado deferiu o 
processamento do pedido de recuperação judicial da recorrente após a 
complementação da documentação inicialmente apresentada pelas agravadas, 
comprovando o exercício da atividade das coagravadas há mais de dois anos. 

O cerne da questão é a inscrição dos produtores rurais 
meses antes do pedido de recuperação judicial. De acordo com a minuta 
recursal, exige-se o registro perante a Junta Comercial há pelo menos dois 
anos. 

Entende-se, que a incrição há menos de dois anos não é 
óbice para que o empresário produtor rural possa requerer a recuperação 
judicial, pois pode fazer prova do exercício da atividade rural por outros meios:

A Lei de Recuperação e Falência exige mais que a simples 
declaração de constituição dos atos de arquivamento do contrato 
social ou declaração de firma individual: os empresários devem, 
ainda, demonstrar a regularidade de suas atividades nos últimos 
dois anos. 

(NEGRÃO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa, 
recuperação de empresas, falência e procedimentos concursais 
administrativos. São Paulo: Saraiva, 11a ed., 2017, p. 157)

Agregam-se recentes precedentes das E. Câmaras 
Reservadas de Direito Empresarial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu o 
processamento da recuperação judicial dos agravados. 
Manutenção. Produtores rurais. Registro na junta comercial 
antes do pedido de recuperação. Documentos que demonstram o 
efetivo exercício das atividades pelos agravados há mais de 2 
anos. Exegese do art. 48, §2º, da lei nº 11.101/05. Ausência de 
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elementos indicativos de eventual irregularidade ou falsidade 
nas informações prestadas. Processamento da recuperação que 
depende apenas da verificação formal dos requisitos objetivos 
dos arts. 48 e 51, da lei nº 11.101/05. Recurso não conhecido no 
que diz respeito aos créditos sujeitos ou não à recuperação. 
Questão a ser apreciada oportunamente. Prazo de stay period. 
Contagem em dias úteis. Consonância ao entendimento firmado 
pela 1ª câmara reservada de direito empresarial. Recurso não 
provido na parte conhecida. 

(TJSP;  Agravo de Instrumento 2006737-58.2018.8.26.0000; 
Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara 
de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 
09/05/2018; Data de Registro: 11/05/2018)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que defere seu 
processamento. Impugnação por via do Agravo de Instrumento 
admissível. Recuperação Judicial. Empresários Rurais. 
Cabimento, desde que comprovado o desenvolvimento da 
atividade por mais de dois anos, inscrevendo-se perante o 
Registro Mercantil em data anterior ao pedido. Confusão de 
CNPJ´s relatada pela recorrente que não se verifica, ante a 
sucessão dos cadastros da pessoa jurídica ocasionada pelo 
registro na Junta Comercial a fim de atender às exigências 
formais da lei de regência. Exigências dos artigos 48 e 51 da Lei 
de Recuperação e Falência cumpridas pelos agravados. 
Processamento da recuperação judicial mantido. Recurso 
desprovido.  

(TJSP;  Agravo de Instrumento 2078347-23.2017.8.26.0000; 
Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 7ª Vara 
Cível; Data do Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro: 
26/03/2018)

O requisito legal é a comprovação do exercício regular há 
pelo menos dois anos e sua regularidade, o que restou demonstrado. 

No caso dos autos, dessume-se que os microempresários 
produtores rurais Sr. Orival Dan e Sra. Vera Lúcia Dan comprovaram o 
exercício regular da atividade através da sociedade limitada coagravada, 
constituída em 10 de outubro de 2.000, conforme demonstram os documentos 
em fl. 149-160 e fl. 248-249.

 Por essa razão, conforme bem anotado no parecer 
ministerial apresentado nesta jurisdição, a inscrição perante a Junta 
Comercial às vésperas  do pedido de recuperação não é suficiente à reforma da 
r. decisão agravada (fl. 827):
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Ora, se apenas agora foram as mesmas inscritas, somente a 
partir de tal momento os documentos pertinentes passaram a 
ser produzidos. Dada a peculiaridade de tal situação, entendo 
que não se possa obstaculizar o processamento da recuperação 
judicial com base na apontada falta. Sob pena de tornar letra 
morta toda a argumentação acima desenvolvida a respeito da 
admissão de exercício da atividade rural anteriormente ao 
registro. 

A regularidade do exercício da atividade rural sob forma 
empresarial há mais de dois anos restou comprovada em relação aos 
microempresários Orival e Vera Lucia através da sociedade e sob a forma 
microempresa. 

Entretanto, outra é a conclusão em relação aos 
microempresários Sr. Olício Dan Neto e Sra. Tamara Angelica Dan Calabria. 
Embora demonstrada a atividade rural anterior ao registro perante a Junta 
Comercial por meio de extensa documentação, essa atividade não atende ao 
requisito regularidade no biênio imediatamente anterior ao pedido de 
recuperação judicial. 

Não se desconhece que exercício da atividade rural sem o 
competente registro é uma faculdade legislativa concedida ao produtor rural, 
porém, a regularidade empresarial exige o registro. E, para atender ao 
requisito previsto no art. 48 da LRF, o registro da microempresa deve ser ao 
menos dois anos anterior ao pedido de recuperação judicial, especialmente, 
ante a inexistência de regularidade formal vinculada. 

Destarte, mantém-se o processamento em relação aos 
microempresários Sr. Orival Dan e Sra. Vera Lúcia Dan e, extingue-se o 
processo sem análise de mérito em relação aos microempresários Sr. Olício 
Dan Neto e Sra. Tamara Angelica Dan Calabria. 

Essa conclusão equipara empresários não rurais e rurais. 
Aos não rurais, a regularidade exige o registro, portanto, para fins de 
recuperação judicial, outra não poderia ser a conclusão em relação aos 
empresários rurais. A lei civil faculta a esses últimos a inscrição para o 
exercício da atividade, porém, para beneficiar-se da recuperação judicial, a lei 
especial obriga o atendimento de tal requisito.

Por fim, superada a tese acerca do desatendimento ao 
disposto no art. 48 da Lei 11.101/2005, o recorrente insiste na extinção do feito 
sob argumento de que não restou comprovada a alegada crise econômico-
financeira. 

Nesta fase processual, entretanto, o legislador previu 
apenas a regularidade do exercício há pelo menos dois anos,  juntada da 
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relação de bens particulares dos sócios e administradores do devedor, além dos 
documentos contábeis que demonstrem a situação econômico-financeira da 
empresa, o que restou atendido pelas agravadas. 

Precipitada, a análise de outras questões inerentes à 
viabilidade econômica das agravadas. Na decisão de processamento, basta 
apenas que esteja demonstrada a insuficiência de recursos para pagamento de 
obrigações assumidas, resultados negativos na persecução do objeto social, 
situações que podem conduzir à inexequibilidade dos negócios. 

Pelos fundamentos expostos, dá-se parcial provimento ao 
recurso, mantendo-se a r. decisão que autorizou o processamento da 
recuperação judicial em relação aos microempresários Sr. Orival Dan e Sra. 
Vera Lúcia Dan e, extingue-se o processo sem análise de mérito em relação aos 
microempresários Sr. Olício Dan Neto e Sra. Tamara Angelica Dan Calabria. 

RICARDO NEGRÃO

      RELATOR
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