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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 
2206947-62.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaú, em que é agravante BANCO 
SAFRA S.A., são agravados AVÍCOLA SANTA CECÍLIA LTDA. - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NEUSA FACHIM PRADO e PAPIRO PARTICIPAÇÕES 
S/S LTDA.

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) e CESAR CIAMPOLINI.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Hamid Bdine
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto 18.344 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

AI. n. 2206947-62.2017.8.26.0000 e Agravo interno 
2206947-62.2017.8.26.0000/50000
Comarca: Jaú.
Agravante: BANCO SAFRA S.A.
Agravado: AVÍCOLA SANTA CECÍLIA LTDA. - Em Recuperação 
Judicial e outros.
Juiz: Waldemar Nicolau Filho

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão que deferiu 
o processamento da recuperação judicial das agravadas. 
Controvérsia que se limita à possibilidade de concessão da 
recuperação judicial às agravadas Neusa Fachim Prado e Papiro 
Participações Ltda., uma vez que a primeira atua como empresária 
rural e a segunda como sociedade simples. Questões que não 
foram abordadas na decisão agravada e sua análise violaria a regra 
da dialeticidade (CPC, art. 932, III). Irregularidade formal. 
Litisconsórcio ativo de empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico de fato. Possibilidade. Intenso vínculo negocial 
existente entre as agravadas. Mesmos sócios e celebração de 
diversos negócios em conjunto, além de estabelecimento de 
garantias cruzadas prestadas entre as recuperandas. Interesse e 
legitimidade da holding para o pedido recuperacional. Embora 
tenha sido constituída como simples, a agravada Papiro organiza-
se como uma sociedade empresária. Requerimento da recuperação 
por produtora rural em atividade por mais de dois anos, conforme 
exigido pelo art. 48, caput, da Lei de Falência. Integrante de grupo 
econômico na condição de empresária individual. Irrelevância do 
registro na Junta ter ocorrido sete dias antes do pedido 
recuperacional. Regularidade da atividade empresarial pelo 
período exigido é constatada pela continuidade de seu exercício, e 
não a partir da inscrição como empresário pelo lapso temporal de 
dois anos. Recurso improvido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 

decisão de fs. 94/95, que deferiu o processamento da recuperação 

judicial das agravadas e agravo interno contra a decisão monocrática 

de fs. 130/137 que indeferiu o pedido de concessão de efeito 
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suspensivo ao agravo de instrumento.

O agravante sustenta, em agravo de instrumento, 

que a questão concernente à legitimidade das partes já foi tratada 

em primeira instância, pois o magistrado de primeiro grau não se 

retratou na ocasião da juntada do comprovante de interposição de 

agravo de instrumento pelo Banco do Brasil, que tem como objeto 

recursal o mesmo tema. Alegou que agravada Papiro Participações 

S/S Ltda. não é sociedade empresária e sim sociedade simples, o que 

obsta a sua recuperação judicial. Afirmou que o litisconsórcio 

pretendido pelas agravadas não passa de uma manobra ilícita de 

blindagem do patrimônio da holding. Asseverou que o art. 48 da Lei 

de Falência dispõe que é necessário dois anos de exercício de 

atividade empresarial para que seja possível pleitear a recuperação 

judicial, todavia a agravada realizou o registro sete dias antes do 

ajuizamento da ação.

A liminar foi indeferida (fs. 130/137).

A agravante afirma, em agravo de interno (fs. 1/10 

do incidente), que juntados aos autos os documentos registrais das 

recuperandas e uma vez que o processamento em questão foi 

deferido, por óbvio que o magistrado de primeiro grau analisou a 

documentação acostada aos autos. Alega que a legitimidade das 

pleiteantes foi apreciada automaticamente. Aduz que não controverte 

o fato de existir um litisconsórcio ativo, o que o recurso combate é 

estritamente o deferimento da medida no tocante à duas requerentes 

que, por impedimento legal, não poderiam receber o agasalho da 

recuperação judicial.
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Recurso regularmente processado, dispensadas as 

demais providencias do art. 1.019 do CPC/15. 

É o relatório.

Os recursos não merecem provimento.

De início, cabe salientar que com a interposição de 

agravo interno pela agravante Banco Safra, ambos os recursos serão 

julgados conjuntamente nessa ocasião. 

A controvérsia se limita à possibilidade de concessão 

da recuperação judicial às agravadas Neusa Fachim Prado e Papiro 

Participações Ltda., uma vez que a primeira atua como empresária 

rural, registrando-se na Junta sete dias antes do ajuizamento da 

recuperação e a segunda é constituída sob a forma de sociedade 

simples.

Todavia, como já decidido em decisão liminar do AI 

n. 2190532-04.2017.8.26.0000, proferida pelo e. Des. Cesar 

Ciampolini, a r. decisão agravada não versou sobre as questões 

suscitadas no presente recurso e, desse modo, o recurso não pode 

ser conhecido, pois viola o princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, 

III). 

Constou expressamente na decisão monocrática de 

fs. 130/137 que, ainda que o magistrado de primeiro grau tenha 

mantido a decisão recorrida, tal fato não significa que as alegações 
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da agravante foram objeto de apreciação em primeira instância.

Isto é, a despeito das alegações da agravante, esta 

não se atentou ao fato de que o que não foi analisado na decisão 

proferida pelo magistrado de primeiro grau não se restringiu a 

documentação apresentada pelas agravadas e sim, as próprias 

alegações da agravante a respeito da ilegitimidade destas.

Ou seja, a agravante não submeteu o objeto de seu 

inconformismo à apreciação em primeiro grau.

Comentando o aludido dispositivo, Tereza Arruda 

Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da 

Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello, discorrem que 

embora possam ser repisados argumentos de fato ou de direitos 

constantes de peças anteriores, o recurso tem que impugnar 

especificamente os fundamentos da decisão recorrida, pois a 

ausência desse requisito formal gera uma “quase impossibilidade de 

exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: 

de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve 

prevalecer a decisão impugnada” (Primeiros comentários ao novo 

Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1.327). 

Analisando o princípio ou regra da dialeticidade sob 

outro prisma que não o da ofensa à garantia do contraditório, 

Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos 

Roque e Zulmar Duarte de Oliveira Jr., assim explicam:

 

“O recurso estabelece novo contraponto ao decidido, 
indicando as razões pelas quais a decisão merece ser 
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reformada pelo erro de procedimento ou de 
julgamento (infra). Logo, o recurso deve 
necessariamente dialogar criticamente com a 
decisão. Recurso que não enfrenta a decisão 
recorrida é uma contradictio in adjecto. O recurso tem 
sua razão de ser na decisão recorrida, que é o seu 
objeto, que justifica sua interposição, sendo o 
enfrentamento da decisão condição sine qua non ao 
conhecimento do mesmo.” (Execução e Recursos  
Comentários ao CPC de 2015, Método, 2017, p. 
931).

Como se vê, a consequência jurídica para o não 

cumprimento desse requisito formal é o não conhecimento do recurso, 

tal como ilustram os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“Agravo Interno. Liminar concedida para determinar 
que o réu promova o restabelecimento do plano de 
saúde ao autor aposentado, nos termos do art. 31 da 
Lei nº 9.656/98 Razões do agravo que alegam ausência 
dos requisitos autorizadores. Falta de impugnação 
específica dos fundamentos da decisão recorrida. Art. 
932, III, do CPC. Recurso não conhecido. Agravo 
interno improvido, com imposição de multa”. (AgRg n. 
2164079-69.2017.8.26.0000, Rel. Des. Maia da 
Cunha, j. 19.10.2017)

“APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE 
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Ausência de impugnação 
específica. Violação flagrante do disposto no art. 1.010, 
III, do NCPC. Inobservância do princípio da 
dialeticidade recursal. Impossibilidade de conhecimento 
do recurso, nos termos do art. 932, III, do NCPC. 
Precedentes do E. STJ e deste Tribunal de Justiça. 
Recurso não conhecido”. (Ap. n. 1001571-
93.2015.8.26.0541, Rel. Des. Claudio Augusto 
Pedrassi, 3.10.2017)

Nessas condições, ausente o requisito formal de 

admissibilidade, o recurso não poderia ser conhecido.
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Contudo, ainda que assim não fosse, a tese de 

ilegitimidade da empresa Papiro por ter sido constituída por 

sociedade simples não prospera.

No caso, os documentos que instruem o pedido 

permitem observar que as agravadas, inclusive a sociedade Papiro, 

possuem os mesmo sócios (integrantes da família), celebraram 

contratos com diversos credores em comum, além de estabelecer 

garantias cruzadas entre si, evidenciando que estão intimamente 

ligadas (fs. 47/55, 58/70 e 272/279 dos autos principais).

Assim, toda a documentação acostada indica que, a 

agravada Papiro, embora tenha sido constituída como simples, 

organiza-se eminentemente como uma sociedade empresária, tendo 

ainda um capital social correspondente a R$ 705.066,00 (fs. 58), 

dividido em cotas, e objeto social compreendendo além da 

administração de bens próprios, a participação do capital e lucros de 

outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócio, 

acionista, ou quotista, em caráter permanente ou temporário, como 

controladora ou minoritária (fs. 61 dos autos originais).

Nesse sentido, leciona o e. Des. Francisco Loureiro 

em caso análogo ao presente:

 “O elemento organização é imprescindível para a 
classificação das sociedades como simples ou 
empresárias. O artigo 966 do Código Civil dispõe que 
é considerado 'empresário quem exerce 
profissionalmente atividade econômica organizada 
para a produção ou a circulação de bens ou de 
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serviços'. O parágrafo único do artigo em comento, o 
excepciona na medida em que exclui da classificação 
de empresário 'quem exerce profissão intelectual, de 
natureza científica, literária ou artística, ainda com o 
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o 
exercício da profissão constituir elemento de 
empresa.' A doutrina diverge acerca da interpretação 
desta última oração em consonância com o caput do 
artigo. Parte dela a utiliza para fundamentar o 
entendimento de que o exercício da atividade 
intelectual organizada de maneira que esta seja 
produzida em volume expressivo caracteriza o 
exercente como empresário (cf. Alfredo de Assis 
Gonçalves Neto, Direito de Empresa, 4ª ed., Ed. RT, 
2012, pp. 76/77). Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, 'a 
atividade típica de empresário não se define por sua 
natureza, mas pela forma com que é explorada, 
quando a atividade econômica é explorada de forma 
organizada (ou seja, mediante a articulação dos 
fatores de produção), então tem-se uma empresa; 
quem a exerce é empresário; e, se pessoa jurídica, 
uma sociedade empresária.' (Comentários à Lei de 
Falências e de Recuperação de Empresas, Editora 
Saraiva, 8ª.ed., 2ª.tiragem, 2011, p. 69). Filio-me a 
esta parcela da doutrina, embora também tenha 
como correto o entendimento de que o caput do art. 
966 do CC pressuponha a existência de alguma 
organização na sociedade simples. Isso porque 
entendo que elemento fundamental para a 
classificação não é a existência ou não de 
organização, mas o grau dela. Com efeito, a maior ou 
menor complexidade estrutural tem grande 
importância no que concerne ao procedimento da 
insolvência e não pode ser ignorada. No caso 
presente, como acima exposto, a sociedade agravada 
organizava-se de forma complexa, tanto que há 
inúmeros credores e valores elevados em jogo, 
fazendo parecer que o procedimento mais adequado 
a se seguir seja o da recuperação judicial, e não o da 
insolvência civil. Ademais, não se pode ignorar o fato 
de que o pedido de recuperação judicial formulado 
pela agravada foi deferido em março de 2010 (cf. fls. 
32), de maneira que tal decisão vem produzindo 
efeitos por mais de três anos, o que somado ao fato 
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de que tal procedimento é o mais adequado para 
sociedade com o grau de organização da recorrida, 
leva ao acolhimento do pedido dos agravantes.” (AI. 
n. 0170959-53.2013.8.26.0000, Des. Rel. 
Francisco Loureiro, j. 6.2.2014).

Elucidando o tema, ensina, ainda, o autor Marcelo 

Fortes Barbosa Filho:

“O critério a ser utilizado para identificar a 
empresariedade como predicado de uma sociedade 
sempre é de ordem material. Pouco importa a forma 
sob a qual é constituída, a não ser que a própria lei, 
imponha-lhe uma natureza específica, como é o caso 
das sociedades por ações. (...) A natureza empresária 
ou não empresária da sociedade depende, 
primordialmente, do objeto escolhido por seus sócios 
e, mais, do conteúdo da atividade efetivamente 
desenvolvida, considerada esta um encadeamento de 
negócios jurídicos instrumentais dirigidos a um 
escopo determinado. Assim, a consumação de um ato 
isolado não chegará a qualificar como empresarial 
uma sociedade, pois a atividade deve receber uma 
valoração autônoma com referencia a seus 
componentes individuais (os negócios jurídicos), 
submetendo-se a um exame de conjunto” (Código 
Civil Comentado, Coord. Ministro Cezar Peluso, 
Ed. Manole, 11ª ed., 2017, pág. 948).

No mais, de acordo com previsão expressa do art. 

971 do Código Civil, é necessário que o empresário que pleiteia a 

recuperação judicial exerça suas atividades há mais de dois anos, 

nada dispondo sobre a necessidade de registro na Junta Comercial 

por igual período. Devendo, assim, ser considerado empresário pelo 

exercício da atividade profissional, e não pela inscrição perante o 

órgão competente. 
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Desse modo, o fato da agravada Neusa Fachim Prado 

ter se registrado como empresária na Junta Comercial sete dias 

antes da distribuição do pedido é irrelevante. Nesse sentido, é o 

entendimento desse E. Tribunal:

 “Recuperação judicial. Requerimento por produtores 
rurais em atividade por prazo superior àquele de 2 
(dois) anos exigido pelo artigo 48, caput, da Lei nº 
11.101/2005, integrantes de grupo econômico na 
condição de empresários individuais respaldados 
pelos artigos 966 e 971 do Código Civil e/ou de 
sócios das sociedades coautoras. Legitimidade 
reconhecida. Irrelevância da alegada proximidade 
entre as datas de ajuizamento do feito e das prévias 
inscrições dos produtores rurais como empresários 
individuais na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo. Firme entendimento jurisprudencial no 
sentido de que a regularidade da atividade 
empresarial pelo biênio mínimo estabelecido no 
supramencionado dispositivo legal deve ser aferida 
pela constatação da manutenção e continuidade de 
seu exercício, e não a partir da prova da existência 
de registro do empresário ou ente empresarial por 
aquele lapso temporal. Manutenção do deferimento 
do processamento da demanda. Agravo de 
instrumento desprovido.” (AI. n. 
2037064-59.2013.8.26.0000, Des. Rel. José 
Reynaldo, j. 22.9.2014).

Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão de 

primeiro grau e da decisão monocrática de fs. 130/137, para 

possibilitar o processamento do pedido conjunto de recuperação 

judicial das agravadas. 

Diante do exposto, NEGA-SE provimento do recurso.

                 Hamid Bdine
                  Relator
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