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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1006412-17.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante 
LÍDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A, é apelado LUIZ PAULO DA MOTA BELO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26ª 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 Desembargadores FELIPE FERREIRA 
(Presidente sem voto), BONILHA FILHO E RENATO SARTORELLI.

São Paulo, 28 de maio de 2018.

Alfredo Attié
Relator

Assinatura Eletrônica
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COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE

APELANTE: LÍDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A

APELADO: LUIZ PAULO DA MOTA BELO

VOTO N.º 9.258

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA RÉ 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO DO 
FEITO INJUSTIFICADO. QUANTIA ILÍQUIDA (ART. 6.º, § 1.º, 
LEI 11.101/2005). CRÉDITO PERSEGUIDO, ADEMAIS, 
CONSTITUÍDO APÓS DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL (ART. 67, LEI 
11.101/2005). NOTA FISCAL TRAZIDA AOS AUTOS QUE 
ATESTA, ALÉM DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE 
AS PARTES, TAMBÉM A ENTREGA DA MERCADORIA 
PRODUZIDA PELO AUTOR (LEITE “IN NATURA”) À 
EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA 
RECORRENTE, DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO 
PRODUTO ADQUIRIDO DO AUTOR. ÔNUS A ELA 
ATRIBUÍDO (ART. 373, II, CPC). SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos.

Cuida-se de ação cobrança, fundada em compra e venda de leite 

“in natura”, julgada procedente pela sentença de fls. 122/127, para condenar a ré ao 

pagamento da importância de R$ 4.157,22, acrescida de correção monetária e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir de 21/05/2015, bem como ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além da verba honorária advocatícia fixada em 20% sobre o valor 

da condenação.

A ré apela (fls. 129/135) sustentando que, por estar em 

recuperação judicial, o valor eventualmente devido deve ser objeto de habilitação nos 

autos da recuperação em curso. No mais, refere que não há nos autos documentos 

hábeis a comprovar a existência da dívida, sobretudo comprovantes de entrega das 

mercadorias alegadamente negociadas.
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O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 141/142).

Contrarrazões às fls. 145/153.

Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.010, 

§3º, c/c art. 1.012, ambos do CPC).

É O RELATÓRIO.

Trata-se de ação de cobrança manejada pelo autor sob o 

argumento de que, na qualidade de proprietário de gado bovino leiteiro, providenciou a 

entrega de leite “in natura” à ré, conforme nota fiscal anexada na inicial, entretanto, não 

recebeu a respectiva contraprestação pecuniária pela mercadoria fornecida, no importe 

de R$ 4.157,22.

Pois bem.

Acerca da preliminar ventilada, consoante bem fundamentado 

pelo magistrado sentenciante, “destaco que o procedimento de recuperação judicial da 

empresa requerida em curso no juízo da 1ª Vara De Falências e Recuperações Judiciais 

da Comarca de São Paulo/Capital (feito nº 0015595-79.2013.8.26.0100) não justifica o 

sobrestamento da presente demanda. Isto porque não prevalece a regra especificada no 

artigo 52, inciso III, da lei 11.101/2005, eis que a situação fática lançada na exordial se 

enquadra na hipótese especificada no artigo 6º, parágrafo primeiro, do mesmo 

diploma legal, que determina o prosseguimento das ações que demandarem 

quantias ilíquidas, ainda que em curso o procedimento de recuperação judicial. 

Assevero que quantia ilíquida é aquela cujo valor da correspondente obrigação 

pecuniária ainda não foi definida pelo Poder Judiciário, de modo a lhe conferir certeza e 

exigibilidade. Ora, a situação discutida no presente feito corresponde justamente à 

hipótese especificada no parágrafo anterior, eis que o Poder Judiciário até então 

não definiu a existência ou não de crédito do postulante para com a requerida e tão 
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pouco o seu correspondente valor, sendo o caso ainda de observar que a quantia 

discriminada na exordial corresponde tão somente à pretensão buscada pelo autor 

o perante o Poder Judiciário. Portanto, o processamento do pedido de recuperação 

judicial da empresa demandada não justifica o sobrestamento da presente 

demanda nesta fase de conhecimento, sendo que a necessidade ou não do autor 

habilitar o crédito a ser reconhecido por juízo a seu favor no procedimento em curso na 

1ª Vara De Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de SãoPaulo/Capital (feito 

nº 0015595-79.2013.8.26.0100) é questão que será definida no momento processual 

apto para tanto e que não coincide com o de prolatação desta sentença de mérito.” (fls. 

124/125).

Consigne-se, ademais, que os créditos aqui perseguidos são 

posteriores ao ajuizamento da recuperação judicial e ao deferimento de seu 

processamento, de modo a serem considerados como extraconcursais, nos termos do 

art. 67 da Lei 11.101/2005, não se submetendo, portanto, ao regime concursal previsto 

para a recuperação judicial.

No mais, o recurso igualmente não convence.

Ao revés do sustentado pela recorrente, a nota fiscal juntada às 

fls. 08, de fato, “atesta não apenas o vinculo contratual existente entre os litigantes como 

também a entrega pelo requerente à demandada da quantidade de leite discriminada na 

exordial.” 

Ressalte-se, além disso, que mencionado documento foi emitido 

pela própria recorrente e aponta a entrada do produto (leite “in natura”) em seu 

estabelecimento, de modo a restar descabida a afirmação de que não teria o autor 

logrado comprovar a entrega da mercadoria à ré. 

Do mesmo modo, cumpria à empresa ré o ônus de demonstrar o 

adimplemento “do preço pertinente à mercadoria adquirida diretamente do postulante”, 

nos termos do art. 373, II, do CPC, “assim o fazendo através da juntada de documentos 

aptos para tanto”, “tais como os recibos de quitação devidamente assinados pelo 

postulante, conforme o teor dos artigos 329 e 330 do Código Civil/2002, ou depósitos 

bancários realizados na conta do autor do montante pecuniário correspondente ao preço 
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do negócio jurídico firmado entre os litigantes”. 

Por conseguinte, a procedência do pedido era medida de rigor.

Como se vê, portanto, a sentença deve ser mantida por seus 

próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como 

razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do artigo 252 do Regimento 

Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça que estabelece que "Nos recursos em geral, o 

relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, 

suficientemente motivada, houver de mantê-la".

Por derradeiro, posto que já arbitrada em seu percentual máximo 

(art. 85, § 11, do CPC, parte final), mantém-se a verba honorária de sucumbência tal qual 

adequadamente fixada em 1.º Grau.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

ALFREDO ATTIÉ
Relator
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