
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000398255

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2089113-04.2018.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante 
PORTOSEG - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado 
SUPERMERCADO ALTA ROTAÇÃO LTDA. (EM RECUP JUDICIAL).

ACORDAM, em 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA 
CATARINA STRAUCH (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E CAMPOS 
PETRONI.

São Paulo, 22 de maio de 2018

MOURÃO NETO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento n. 2089113-04.2018.8.26.0000

Voto n. 15.537
Comarca: Embu das Artes (1ª Vara Judicial)
Agravante: Portoseg S/A  Crédito, Financiamento e Investimento
Agravada: Supermercado Alta Rotação Ltda.

MM. Juiz: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy

Processual. Ação de busca e apreensão. Decisão que 
suspendeu o processo em razão do deferimento do 
processamento de recuperação judicial da ré.

Constatação de que a matéria não se insere no âmbito da 
competência desta Terceira Subseção de Direito 
Privado, mas, sim, na das CC. Câmaras Reservadas de 
Direito Empresarial. 

RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de 
redistribuição.

I  Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Portoseg 

S/A  Crédito, Financiamento e Investimento contra a decisão digitalizada a fls. 

15 que, nos autos da ação de busca e apreensão que move em face de 

Supermercado Alta Rotação Ltda., suspendeu a demanda em razão do 

deferimento do processamento de recuperação judicial da ré.

As razões recursais postulam a concessão de medida de 

urgência e a reforma do decisum ao fundamento de que o crédito da agravante 

não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial e de que o bem objeto da lide 

não é essencial à atividade da agravada (fls. 1/9).
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II  Fundamentação. 

A agravante ajuizou ação de busca e apreensão em face da 

agravada aduzindo que as partes celebraram contrato de financiamento, com 

garantia de alienação fiduciária, inadimplido pela ré (fls. 17/19).

Sem analisar o pedido liminar, a decisão agravada considerou: 

“1. Tramita perante este juízo o processo de recuperação judicial da requerida (autos nº 

1000891-34.2018.8.26.0176, anotando-se que houve deferimento do processamento do 

benefício em 27 de fevereiro de 2018, oportunidade em que se decretou a suspensão das 

demandas propostas contra a recuperanda, nos termos do disposto no art. 6º da Lei 

11101/2005. 2. Em consequência, suspendo a presente demanda.” (fls. 15).

Pois bem.

O recurso não pode ser conhecido por esta Câmara.

As decisões acerca da essencialidade ou não de bens alienados 

fiduciariamente por empresa em recuperação judicial é, em primeiro grau de 

jurisdição, de competência absoluta do juízo da recuperação judicial e, em 

segundo grau, é de uma das CC. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

No caso dos autos, tem relevo anotar que, a despeito de ter 

sido proferida nos autos de ação de busca e apreensão (DL 911/1969)  de 

competência, ordinariamente, das varas cíveis em geral, bem assim das Varas 

cumulativas  o foi pelo Juízo que também é o da recuperação judicial, como 

expressamente consignado na decisão agravada, digitalizada a fls. 15.

Num tal contexto, não se pode razoavelmente afirmar que a 

decisão agravada, que suspendeu o processo da ação de busca e apreensão, não 

tenha sido proferida pelo Juízo da recuperação judicial, especialmente porque a 

suspensão é mero corolário lógico do reconhecimento, tácito ou expresso, de 
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que se cuida de bem essencial às atividades da empresa recuperanda.

A topologia não pode se sobrepor à substância do decisum, 

subjetiva e objetivamente consideradas.

Em assim sendo, esta 27ª Câmara de Direito Privado (C. 

Terceira Subseção) é absolutamente incompetente para apreciar este agravo de 

instrumento, mormente quando, demais disso tudo, o fundamento invocado 

pela agravante está assentado no fato de não se tratar de bem essencial 

aquele que é objeto da ação de busca e apreensão.

III  Conclusão.

Diante do exposto, não se conhece deste agravo de 

instrumento, determinando-se sua redistribuição a uma das CC. Câmaras 

Reservadas de Direito Empresarial.

MOURÃO NETO
Relator

(assinatura eletrônica)
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