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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2014773-89.2018.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante 
BANCO BRADESCO S/A, são agravados ARMAZÉNS GERAIS ROSSIGNOLLI LTDA 
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RS CAFÉ EXPORTAÇÃO LTDA - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

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), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Alexandre Lazzarini
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 21706
Agravo de Instrumento   nº 2014773-89.2018.8.26.0000
Comarca:   Espírito Santo do Pinhal  (1ª Vara Cível)
Juiz(a): Roseli José fernandes Coutinho
Agravante: Banco Bradesco S/A 
Agravados: Armazéns Gerais Rossignolli Ltda - Em Recuperação Judicial e Rs Café 
Exportação Ltda - Em Recuperação Judicial 
Interessado: KPMG Corporate Finance Ltda

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
DECISÃO QUE DEFERIU PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD 
POR 45 DIAS. DECURSO DO PRAZO NO CURSO DO 
AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. MÉRITO 
QUE DEVE SER ANALISADO. HIPÓTESE DE NÃO 
PROVIMENTO DO RECURSO. CASO CONCRETO EM QUE 
NÃO SE JUSTIFICA O AFASTAMENTO DA EXCEPCIONAL 
PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. PRAZO RAZOÁVEL. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão 

copiada às fls. 37/38 (fls. 691/692), que, nos autos da ação de recuperação judicial das 

agravadas, deferiu a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções em face das 

recuperandas por mais 45 dias ou até a realização da assembleia de credores, o que ocorrer 

primeiro, com as ressalvas constantes no item “d” da decisão de fls. 196/198.

Anota-se que a decisão de fls. 196/198 dos autos principais foi a que 

deferiu o processamento da recuperação judicial (proferida em 14/03/2017).

Insurge-se o “Banco Bradesco S/A.”, postulando que seja afastada a 

prorrogação do stay period.

Alega que a decisão afronta o disposto nos arts. 6º, §4º e 49, §3º, da 

Lei nº 11.101/05, que o referido prazo é improrrogável, e que sofrerá prejuízo com a 

impossibilidade de cobrança de seus créditos.

Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 60/61).

Contraminuta às fls. 63/67.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não 

conhecimento do recurso, em virtude do escoamento do prazo de 45 dias durante o 
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processamento do agravo, ou, quanto ao mérito, o não provimento.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

I) Cumpre ressaltar, de início, que a r. decisão agravada foi proferida 

em 09/01/2018 (fls. 37/38), e o presente recurso foi processado sem efeito suspensivo (fls. 

60/61).

Muito embora já tenha decorrido o prazo de 45 dias deferido em 

prorrogação do stay period (seja ele computado em dias corridos ou dias úteis), não é o 

caso de não conhecimento do agravo, em virtude dos efeitos práticos decorrentes de ser ou 

não mantida a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções, em especial 

considerando-se que ainda houve a homologação e o deferimento da recuperação judicial.

II) Todavia, quanto ao mérito, o presente agravo não deve ser 

provido.

Isso porque, embora a prorrogação do prazo de stay period constitua 

medida excepcional, no caso concreto, não se justifica a reforma da r. decisão agravada que 

prorrogou o prazo por mais 45 dias.

Conforme já ressaltado por este Relator na decisão de fls. 60/61: “O 

prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa 

em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme 

as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente 

obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, 

contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou” (STJ, 

AgRg no CC 111614/DF, Segunda Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. em 10/11/2010). 

Além disso, destaca-se o Enunciado nº 42, da I Jornada de Direito 

Comercial do Centro de Estudos do Conselho da Justiça Federal: “o prazo de suspensão de 

plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de 

legalidade”.

E, pelo que se verifica dos autos, as recuperandas estão empenhando 

esforços para dar cumprimento aos comandos legais e judiciais, não contribuindo para a 
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demora no processamento da recuperação.

Ressalta-se, também, que as manifestações da administradora 

judicial e do Ministério Público foram favoráveis à prorrogação do stay period, conforme 

fls. 506/509 e 609/610 dos autos principais.

Ademais, o parecer do Ministério Público nos autos de origem foi 

pela prorrogação do prazo por 90 dias (fls. 609/610 dos originais), sendo que o magistrado 

fixou prazo ainda menor (45 dias), se antes não ocorresse a assembleia geral de credores.

Diante de tais circunstâncias, e também da concordância da douta 

Procuradoria Geral de Justiça no parecer de fls. 70/76 do agravo, a r. decisão deve ser 

mantida em sua integralidade.

Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.

        ALEXANDRE LAZZARINI
                        Relator
               (assinatura eletrônica) 
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