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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2189422-04.2016.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante GRAN PETRO 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., é agravado NOVA UNIÃO S/A 
AÇÚCAR E ALCOOL.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso.  V. U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MAURÍCIO PESSOA (Presidente) e CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 28 de maio de 2018

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 33.612 (REC-DIG-P)
AGRV. Nº : 2189422-04.2016.8.26.0000
COMARCA : SERRANA
AGTE.  : GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS

    LTDA. 
AGDO.  : NOVA UNIÃO AÇÚCAR E ÁLCOOL (EM REC. JUD.)
INTDO. : DELOITE TOUCHE TAHMATSU CONSULTORES

  LTDA. (ADM. JUD.) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO   Recuperação judicial 
convolada em falência    Recurso Especial denegado pela E. 
Presidência desta C. Corte   Efeito suspensivo ao decreto 
falimentar deferido na origem   Pretensão recursal dirigida à 
revogação da decisão de suspensão do decreto falimentar   Efeito 
ativo deferido nesta jurisdição   Interposição de agravo contra o 
despacho denegatório de recurso especial (AREsp)   
Superveniente tutela provisória de urgência concedida na E. Corte 
Superior, novamente, obstando os efeitos falimentares  Perda do 
interesse recursal configurada   Agravo de instrumento não 
conhecido.  

Dispositivo: Não conhecem o recurso.   

Agravo de instrumento interposto por Gran Petro 
Distribuidora de Combustíveis Ltda. dirigido à r. decisão proferida pela Dra. 
Viviane Decnop Freitas Figueira, MMa. Juiz de Direito da E. 1ª Vara Cível da 
Comarca de Serrana que determinou a manutenção do efeito suspensivo ao 
decreto falimentar. 

A Douta Magistrada consignou a inexistência de 
julgamento definitivo da r. decisão de convolação em falência e determinou à 
serventia a certificação nos autos a cada 90 dias. 

Na minuta recursal defende-se o prosseguimento do feito e 
sustenta que a suspensão do efeito falimentar foi revogada nesta C. Corte, 
reportando-se aos recursos n. 2136007-77.2014.8.26.0000/50000; 
2136419-08.2014.8.26.0000/50000 e 2137102-45.2014.8.26.0000/50001. 

Recurso tempestivo (fl. 44). Preparo comprovado (fl. 13-14).

Determinado o processamento, o efeito ativo restou 
deferido (fl. 94-96):  

Vistos. Os autos vieram redistribuídos por deliberação da 
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E. Presidência da Seção de Direito Privado, em atenção ao 
determinado pelo Exmo. Des. Carlos Alberto Garbi. 
Processe-se. Deixo de solicitar informações à Dra. Viviane 
Decnop Freitas Figueira, MMa. Juíza de Direito da E. 1ª 
Vara Cível da Comarca de Serrana, por entender 
desnecessário. A agravante insurge-se contra a r. decisão 
digitalizada em fl. 43: Vistos. De acordo com o Ministério 
Público em fls. 223. Mantenho a decisão de fls. 224 pelos 
próprios fundamentos não abalados pelos argumentos 
expostos. Cumpra-se a parte final do despacho de fls. 224, 
diligenciando a serventia a cada90 (noventa) dias, 
certificando-se nos autos. Int. A r. decisão mencionada na r. 
decisão agravada suspendeu o trâmite da ação de falência 
promovida pela recorrente, com os seguintes fundamentos: 
Vistos. Considerando que não há notícia sobre o 
julgamento dos embargos de declaração interpostos nos 
Agravos de Instrumento nºs 
2136007-77.2014.8.26.0000/50000, 
2136419-08.2014.8.26.0000/50000 e 
2137102-45.2014.8.26.0000/50001, não ocorreu, até o 
momento, julgamento definitivo da r. decisão da E. 
Superior Instância onde foi decretada a falência da 
empresa ré. Cumpra-se o efeito suspensivo lá concedido, 
diligenciando a serventia a cada 90 (noventa) dias, 
certificando-se nos autos. Int Pretende a agravante a 
reforma da r. decisão e pugna pela concessão do efeito ativo 
ao recurso, a fim de que seja determinado o 
prosseguimento do feito. Defiro a eficácia pretendida em 
razão do julgamento dos recursos mencionados na r. 
decisão agravada, nos quais o efeito suspensivo ao decreto 
falimentar restou revogado. Ao determinar o 
processamento do Recurso Especial interposto pela 
devedora, o efeito suspensivo foi deferido pelo Exmo. Des. 
Artur Marques da Silva Filho, então Presidente da Seção 
de Direito Privado desta Corte. Não obstante, após contra-
arrazoado e com parecer ministerial pela negativa de 
seguimento, sobreveio a r. decisão que inadmitiu o Recurso 
Especial, proferida pelo Exmo. Des. Luiz Antônio de Godoy, 
atual presidente da Seção de Direito Privado nos três 
recursos mencionados na r. decisão agravada. Tem-se, 
portanto, inexistente a causa determinante da suspensão 
do presente feito. Cumpra-se o art. 1.019, II do Código de 
Processo Civil, bem como intime-se o administrador 
judicial interessado, para querendo, apresentar 
contraminuta. Dê-se vista ao Ministério Público nesta 
instância (CPC, art. 1.019, III). Sem prejuízo, junte-se 
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imediatamente eventual comunicação de reconsideração do 
Juízo Singular, ou ainda, eventual pedido de desistência, e 
tornem os autos conclusos para julgamento, nos termos do 
disposto no art. 932, III do CPC. Comunique-se, publique-
se e intime-se.

Contraminuta em fl. 99-109. Suscita o não conhecimento do 
recurso e, subsidiariamente, desprovimento.

Ausente manifestação da administradora judicial (fl. 188).

Parecer ministerial firmado pelo Dr. Carlos Alberto Amin 
Filho, DD. Procurador de Justiça, pelo não conhecimento do agravo (fl. 
190-193).

É o relatório.

A credora agravante pretende a retomada do trâmite 
falimentar, obstado na origem. 

Consta que a agravada ajuizou pedido de recuperação 
judicial em 17 de agosto de 2011. Após processado o pedido, o plano de 
recuperação foi apresentado e homologado em 31 de julho de 2014. 

Interpostos agravos de instrumento  
2136007-77.2014.8.26.0000; 2136419-08.2014.8.26.0000 e 
2137102-45.2014.8.26.0000, esta C. Corte determinou a convolação em falência 
em 10 de dezembro de 2014, sob relatoria do Exmo. Des. José Reynaldo:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Aprovação do plano de 
recuperação judicial pelo voto favorável da maioria de 
credores presentes à assembleia, não considerados os votos 
computados em apartado. Controle judicial de legalidade. 
Enunciado nº 44 da I Jornada de Direito Comercial do 
Conselho da Justiça Federal (CJF). Afastamento das 
cláusulas que violem as disposições legais que regem a 
matéria. Ausência de proposta de retomada das atividades 
empresariais, da manutenção da fonte produtora e dos 
empregos. Atividades paralisadas. Inviabilidade das 
empresas reconhecida. Falência decretada. Agravo de 
instrumento provido, com observação.  

(TJSP;  Agravo de Instrumento 
2136419-08.2014.8.26.0000; Relator (a): José Reynaldo; 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial; Foro de Serrana - 1ª Vara Judicial; Data do 
Julgamento: 10/12/2014; Data de Registro: 11/12/2014). 
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Não obstante, diante da oposição de embargos 
declaratórios, o então Relator atribuiu-lhes efeito suspensivo:

Embargos de Declaração Processo nº 
2136007-77.2014.8.26.0000/50000 Relator(a): JOSÉ 
REYNALDO Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial: Tendo presente a existência de fato 
superveniente capaz de influir no julgamento da lide, qual 
seja, a comprovação do pagamento judicial de precatório de 
monta, capaz de satisfação de parcela muito relevante do 
passivo da recuperanda e a presença do risco de dano de 
difícil reparação caso seja cumprida a decisão de decretação 
da quebra, confiro efeito suspensivo ao presente recurso 
para sustar a execução do v. acórdão recorrido até o 
pronunciamento da E. Câmara. Comunique-se para 
cumprimento. Em razão da possibilidade de modificação do 
julgado, dê-se vista dos autos ao Administrador Judicial e, 
após, à douta Procuradoria Geral de Justiça. Int. (DJe 16 
de novembro de 2015). 

Sobreveio a aposentadoria do I. Desembargador e a 
redistribuição do feito a este Relator que, julgou os embargos declaratórios, 
rejeitando-os:

RECURSO  Embargos de declaração  Acórdão embargado 
que, ao reconhecer ilegalidades no plano de recuperação 
judicial, decreta a quebra da devedora  Pretensão de 
modificação do julgado ante suposto fato novo 
consubstanciado no depósito judicial de precatório que, de 
acordo com as recuperandas, seria suficiente para o 
adimplemento total do plano  Descabimento  Alegações 
que não elidem as ilegalidades verificadas no plano de 
recuperação judicial  Duvidosa validade da cessão 
envolvendo o precatório realizada por sociedade até então 
falida  Inatividade da empresa desde 2012 não afastada  
Circunstâncias suficientes à manutenção do decreto 
falimentar  Efeito suspensivo caçado  Embargos com 
efeito meramente infringente rejeitados. DISPOSITIVO: 
Rejeitaram os embargos e revogaram o efeito suspensivo, 
com determinação.  

(TJSP;  Embargos de Declaração 
2136007-77.2014.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial; Foro de Serrana - 1ª Vara Judicial; Data do 
Julgamento: 31/08/2015; Data de Registro: 02/09/2015). 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2189422-04.2016.8.26.0000 - Serrana - VOTO Nº 33.612 6/11

Interposto Recurso Especial, a E. Presidência atribuiu-lhe 
efeito suspensivo:

As consequências oriundas do cumprimento imediato do 
decreto falimentar justificam a concessão, em caráter 
excepcionalíssimo, do efeito suspensivo pretendido até a 
efetivação do exame de admissibilidade, cessando, de 
imediato, caso este se mostre negativo. Assim, defiro o 
pedido de efeito suspensivo ao recurso especial. Oficie-se, 
com urgência, comunicando o mm. juíza quo.

2. Após o decurso de prazo para contrarrazões, 
encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria Geral de 
Justiça.

Int.

São Paulo, 26 de outubro de 2015.

ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO

Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça

Tal efeito, entretanto, foi revogado com a r. decisão que 
inadmitiu o Recurso Especial:

I. Trata-se de recurso especial interposto por Agropecuária 
Campo Limpo e outras, com fundamento no artigo 105, 
inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra 
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. 

A matéria do recurso será analisada a seguir, de forma 
capitulada.

II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela 
alínea a da norma autorizadora.

[…]

III. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial com base 
no art. 1.030, V, do CPC. 

São Paulo, 18 de outubro de 2016.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
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Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça

Outrossim, ao interpor o presente agravo de instrumento, a 
agravante pretendeu a continuidade do feito diante da convolação da 
recuperação judicial em falência e inadmissão do recurso especial. 

Ocorre que, malgradas as r. decisões desta C. Corte, a 
agravada obteve no E. STJ a concessão da tutela provisória de urgência:

[…]

Os requisitos para a concessão da tutela provisória estão 
demonstrados, razão pela qual deve ser deferida a medida para 
conceder efeito suspensivo ao agravo e, consequentemente, ao 
recurso especial.

1. Salienta-se, de início, que, à concessão do efeito suspensivo 
aos recursos extraordinários, faz-se necessária a presença 
concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in 
mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo 
sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua 
probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de 
dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se 
concreto e real.

A propósito, dispõe o artigo 300 do NCPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo 
a caução ser dispensada se a parte economicamente 
hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 
após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será 
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 
da decisão.

No que se refere aos requisitos da tutela cautelar, citam-se, 
ainda, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR - 
EXTINÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR POR NÃO SE 
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VERIFICAR A PRESENÇA CONCOMITANTE DOS 
CORRELATOS REQUISITOS. INSURGÊNCIA DOS 
REQUERENTES. 1. A despeito da possibilidade de concessão de 
efeito suspensivo a recurso especial por meio de medida cautelar 
originária, tal pretensão apenas tem lugar quando presentes os 
seguintes requisitos: (a) plausibilidade dos fundamentos da 
insurgência, correspondente à demonstração de sua 
admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a 
jurisprudência desta Corte; e, (b) prova do perigo concreto a 
justificar seu deferimento.[...] (AgRg na MC 23.849/SP, desta 
Relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 
26/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. 
PRETENSÃO SATISFATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
AUTORIZADORES. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN 
MORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O uso da cautelar no 
âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é medida excepcional 
que visa a impedir o perecimento do direito e a consequente 
inutilidade do provimento jurisdicional futuro, [...]. 2. Não se 
antevê, assim, a presença concomitante dos requisitos 
autorizadores da medida assecuratória, fumus boni iuris e 
periculum in mora, o que obsta seu seguimento no âmbito desta 
Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na 
MC 24.951/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016).

Ademais, a concessão da medida cautelar, para conferir efeito 
suspensivo a recurso inadmitido na origem, como ocorre no 
presente caso, é excepcional e pressupõe a aferição da existência 
de decisão teratológica ou manifestamente contrária à 
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, somada à 
demonstração dos requisitos da viabilidade do apelo nobre e 
plausibilidade do direito invocado, e do perigo da demora.

1.1 Em sede de juízo de cognição sumária, tem-se que as 
requerentes logram êxito em demonstrar, nos termos acima 
exigidos, a presença concomitante dos requisitos necessários à 
concessão da tutela de urgência ora almejada.

Desnecessário discorrer longamente sobre o periculum in mora 
quanto aos riscos de danos de dificílima ou até de impossível 
reparação (imediata interrupção da atividade comercial, 
demissão de funcionários, afastamento dos atuais 
administradores e alienação de bens) caso a decisão de 
decretação da falência das empresas seja imediatamente 
cumprida pela primeira instância como determinado pelo 
Tribunal paulista.

Ressalte-se que, nas instâncias ordinárias, a concessão do efeito 
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suspensivo àquela deliberação fora registrada por ocasião do 
exame inicial dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Tendo presente a existência de fato superveniente capaz de 
influir no julgamento da lide, qual seja, a comprovação do 
pagamento judicial de precatório de monta, capaz de satisfação 
de parcela muito relevante do passivo da recuperanda e a 
presença do risco de dano de difícil reparação caso seja 
cumprida a decisão de decretação da quebra, confiro efeito 
suspensivo ao presente recurso para sustar a execução do v. 
acórdão recorrido até o pronunciamento da E. Câmara”

No mesmo sentido foi a deliberação tomada em sede preliminar 
ao juízo de admissibilidade do recurso especial (fls. 1391-1392):

[...]

1.2 Quanto ao fumus boni iuris, esse, em análise perfunctória, 
também encontra-se demonstrado.

Plausível a alegação de ocorrência de negativa de prestação 
jurisdicional pelo Tribunal de origem que não teria analisado 
todos as particularidades referentes aos fatos novos referidos, 
principalmente as teses segundo as quais as recorrentes teriam 
aderido ao REFIS utilizando como pagamento a mesma moeda 
aprovada pelos credores do plano de recuperação judicial; 
inocorrência de paralisação das empresas; o pagamento do 
precatório pela União Federal teria se perfectibilizado, não 
havendo falar em nulidade da cessão de crédito operada entre as 
empresas, notadamente em razão de ter sido levantada a 
falência da Usina Santa Lydia (cedente) em 05/03/2015, 
afastando-se definitivamente a possibilidade de vir a 
concordatária a falir.

Ademais, a recuperação judicial tem como objetivo principal o de 
proporcionar a manutenção do funcionamento de empresas 
economicamente viáveis, tendo em conta a necessidade da 
preservação da produção da riqueza e da geração de empregos. 
Desse modo, sempre que possível, o princípio da preservação da 
empresa deve sobrepor-se aos interesses de credores isolados, 
que pretendem a satisfação de seu crédito porém com a quebra 
da empresa.

A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que 
é possível ao magistrado exercer o controle de legalidade do 
plano de recuperação judicial, embora não seja possível o 
controle de sua viabilidade econômica (REsp 1359311/SP, Rel. 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).
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[...]

Em uma análise superficial do acórdão recorrido, é possível 
depreender que não se limitou a Corte paulista à análise da 
legalidade do plano de recuperação judicial, tendo se imiscuído 
na averiguação acerca da viabilidade econômica do mesmo, 
consoante depreende-se do seguinte excerto:

Tais disposições revelam grande sacrifício aos credores que, caso 
não recebam o crédito até 31.12.2014, deverão aportar recursos 
financeiros para pagamento de custos e despesas do FIDC, cujas 
cotas objetivam o pagamento das dívidas das recuperandas.

As disposições constantes do Plano de Recuperação e do 
Primeiro Aditivo revelam ausência de proposta de retomada das 
atividades agrícola e industrial, bem como de manutenção da 
fonte produtora e de empregos, de modo a concluir-se pela 
inviabilidade de superação da crise econômico-financeira, bem 
como da preservação das empresas recuperandas.

Desta forma, conjugando-se os dois requisitos acima 
mencionados, notadamente quanto à relevância dos 
fundamentos deduzidos no recurso especial afigura-se imperiosa 
a concessão do efeito suspensivo almejado até o julgamento do 
apelo extremo em questão.

Por fim, cumpre esclarecer que no julgamento acerca da 
concessão ou não de tutela de urgência não se examina, com 
profundidade, o objeto do recurso especial. Apenas é analisada, 
sumariamente, a existência dos pressupostos legais 
autorizadores da cautelar, com vistas a preservar o resultado 
útil do provimento a ser oportunamente exarado, a partir de um 
exame acurado da controvérsia.

2. Do exposto, com fulcro no artigo 288 do RI-STJ c/c artigo 
1.029, § 5º, inc. I, do NCPC, defiro a pretensão cautelar, 
deduzida por meio da presente petição de tutela provisória, a 
fim de conceder o efeito suspensivo ao agravo e, 
consequentemente, ao próprio recurso especial interposto nos 
autos do processo de agravo de instrumento nº 
2136419-08.2014.8.26.0000, até o julgamento definitivo do 
reclamo por esta Corte Superior, ficando, portanto, sobrestada a 
determinação do Tribunal a quo que reconheceu a falência das 
empresas e o retorno dos autos à vara de origem para a adoção 
das providências necessárias no processo original nº 
0002601-54.2011.8.26.0596.

Oficie-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a 1ª 
Vara Cível da Comarca de Serrana/SP acerca da presente 
decisão.
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Brasília (DF), 16 de março de 2017.

Ministro MARCO BUZZI

Relator

O ofício mencionado na r. decisão encontra-se em fl. 
1.442-1.453 dos autos do recurso n. 2136419-08.2014.8.26.0000/50000, 
posterior à interposição do presente recurso.

Não obstante, forçoso reconhecer a perda superveniente de 
interesse recursal da agravante, haja vista que a  matéria encontra-se sob 
judice na C. Corte Superior. 

Pelos fundamentos expostos, o recurso não é conhecido. 

RICARDO NEGRÃO

      RELATOR
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