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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2224811-50.2016.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante UNIPASTA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado REIMASSAS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª 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 MAURÍCIO PESSOA 
(Presidente) e CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Fabio Tabosa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravante: Unipasta Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (em 

recuperação judicial)

Agravada: Reimassas Produtos Alimentícios Ltda. (em recuperação judicial)

Agravo de Instrumento nº 2224811-50.2016.8.26.0000 - 2ª Vara de Valinhos

Voto nº 12.188

Recuperação judicial. UPI situada em Uberlândia/MG, 
adquirida pela recuperanda junto a outra empresa, 
atualmente também em regime de recuperação judicial. 
Decisão do Juízo de Uberlândia, a pedido da vendedora, no 
sentido da rescisão do contrato entre as partes e de 
reintegração dela, vendedora, na posse do estabelecimento 
industrial. Pretensão da adquirente Unipasta, formulada nos 
autos de sua recuperação, de manutenção de sua posse sobre o 
estabelecimento industrial. Descabimento. Por mais discutível 
que seja a hipótese de decretação da rescisão e de retomada do 
bem independentemente de processo próprio, e a partir de 
deliberação tomada internamente ao outro processo de 
recuperação judicial, não tem o Juízo da recuperação da 
agravante (ou mesmo este Tribunal) poderes para 
simplesmente revogar a decisão do outro Juízo, ou impedir seu 
cumprimento. Suposta universalidade do Juízo da recuperação 
que não implica a atribuição a ele de posição hierárquica 
superior a outros de mesmo grau, ou a possibilidade de 
interferir em outros processos, de modo a invalidar as decisões 
ali tomadas. Circunstância complicadora, no caso, 
determinada pelo fato de a deliberação do outro Juízo ter sido 
tomada também no âmbito de uma recuperação judicial, e a 
partir da mesma exacerbação de poderes que a agravante quer 
ver aqui atuando em seu favor. Necessidade de que a 
agravante tivesse recorrido especificamente contra a decisão 
tomada em seu desfavor no outro processo. Decisão agravada 
confirmada. Agravo de instrumento da recuperanda 
desprovido. 

VISTOS.

Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls. 
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175/176 deste instrumento (fls. 2.130/2.131 dos autos principais), que, no âmbito da 

recuperação judicial da empresa Unipasta Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios 

Ltda., denegou pedido por essa formulado voltado à reintegração de posse no tocante a 

unidade produtiva isolada situada em Uberlândia/MG. Considerou a MMª Juíza, para tanto, 

estar pendente perante o Superior Tribunal de Justiça discussão acerca do juízo competente 

para decidir sobre a manutenção da recuperanda na posse do imóvel em questão, se o de 

Valinhos ou o de Uberlândia, em que tramitaria a recuperação judicial da Reimassas 

Produtos Alimentícios Ltda., credora da recuperanda e com quem teria sido celebrado o 

contrato envolvendo os bens em discussão.    

Insurge-se a recuperanda, alegando, em síntese, que teria celebrado, 

em dezembro de 2007, contrato com a Reimassas Produtos Alimentícios Ltda., empresa em 

recuperação judicial, tendo por objeto o arrendamento de imóveis, máquinas e 

equipamentos industriais, compra e venda de estoques e cessão de direitos de marcas para 

fins industriais e comerciais, com opção de compra, o qual teria sido devidamente 

cumprido até novembro de 2012, quando teria ela, Unipasta, exercido opção de compra. 

Alega que após a compra dos bens, teria passado a enfrentar crise financeira, requerendo 

assim, em 2015, a sua recuperação judicial. Nessa linha, sustenta que embora eventual 

crédito ostentado pela Reimassas frente a ela, recuperanda, estivesse sujeito aos efeitos da 

recuperação judicial, o Juízo da 4ª Vara Cível de Uberlândia, no qual tramitaria a 

recuperação judicial da Reimassas, teria determinado a reintegração de posse dessa última 

nos bens objeto do referido contrato, tendo em vista o aventado inadimplemento contratual 

por parte da Unipasta. Nesse contexto, questiona a competência do juízo de Uberlândia 

para decidir questão de influência direta no âmbito de sua recuperação judicial, apontando 

que a competência para determinar a constrição de bens essenciais para a manutenção de 

suas atividades seria restrita ao juízo em que tramita sua recuperação, isto é, a 2ª Vara de 

Valinhos/SP. Acena, no mais, com violação ao princípio da função social e econômica da 

recuperação judicial, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada com a 

determinação de reintegração de posse, em virtude da incompetência do MM. Juízo de 

Uberlândia para dirimir questões atinentes à sua recuperação judicial.

Deferiu-se o processamento do recurso, denegando-se a 

antecipação de tutela recursal pleiteada e dispensando-se outrossim a prestação de 

informações pelo MM. Juízo a quo.
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A agravada se manifestou em resposta no prazo legal a fls. 

236/276, com preliminar de inépcia. A Administradora Judicial pronunciou-se pelo 

provimento do recurso (cf. fls. 228/235), ao passo que a douta Procuradoria Geral de 

Justiça manifestou-se pelo seu não provimento (cf. fls. 1.724/1.726). A fls. 1.734/1.735 foi 

juntada cópia de decisão proferida pelo MM. Juízo a quo em que sugere estar prejudicada a 

discussão constante do presente recurso.

É o relatório.

Afasta-se, antes de mais nada, a sugestão do MM. Juízo a quo de 

perecimento do objeto do agravo por força de decisão proferida no âmbito da recuperação 

judicial da sociedade Reimassas Produtos Alimentícios Ltda., perante a 4ª Vara Cível de 

Uberlândia/MG, na qual se deu por rescindido o contrato entre tal empresa e a ora 

agravante, com determinação de reintegração da Reimassas na posse do estabelecimento 

industrial e imposição à agravante Unipasta da devolução dos bens em seu poder (decisão 

reproduzida a fls. 1.739/1.762 deste instrumento recursal). 

Na verdade, a decisão mencionada, do Juízo da outra recuperação, 

está datada de 4 de outubro de 2016, sendo anterior à decisão ora agravada, de 10 de 

outubro de 2016, e pelo contrário tendo sido justamente a razão de ser dessa última, na 

medida em que, por força da deliberação da Justiça Estadual mineira, a recuperanda 

Unipasta, aqui agravante, solicitou providência a partir dos autos de sua própria 

recuperação, no sentido de ver assegurada a posse da UPI. Não houve então, como poderia 

parecer à primeira vista, qualquer alteração do quadro fático ou jurídico.

Rejeita-se, no mais, a preliminar de inadmissibilidade por inépcia. 

O recurso está devidamente fundamentado, apontando os motivos pelos quais discorda a 

agravante da decisão agravada e mostrando-se perfeitamente compreensível, seja quanto à 

sua motivação seja quanto ao respectivo objeto.

Não prospera de toda forma o inconformismo.

Coloca-se em evidência, no presente caso, o delicado problema da 

definição dos limites da competência do juízo recuperacional no tocante a questões que de 

alguma forma digam respeito aos interesses da empresa em recuperação e possam se 

mostrar importantes à preservação da atividade empresária, com o detalhe complicador 
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entretanto de que ambas as interessadas estão em recuperação judicial.

A agravante Unipasta, com sede em Valinhos/SP  e titular de 

unidade produtiva em Uberlândia/MG, havia adquirido junto à agravada Reimassas o 

estabelecimento industrial, com todo o maquinário ali existente, mas ao que consta 

incorreu em inadimplemento, no tocante ao pagamento do preço, razão pela qual a 

alienante, também autora de pedido recuperacional, requereu e obteve a partir dos próprios 

autos de sua recuperação a rescisão do contrato e sua reintegração na posse do imóvel e 

equipamentos ali existentes.

Este Relator sempre foi crítico da tendência, cada vez mais 

difundida, de confiar ao Juízo da recuperação, à guisa de suposta universalidade, 

competência para deliberar, muito além dos aspectos formais do processo recuperacional e 

dos atos necessários à implementação de uma das alternativas de recuperação do art. 50 da 

Lei nº 11.101/2005, sobre tudo quanto diga respeito à atividade econômica da devedora e 

possa de alguma forma ser visto como dado relevante ao sucesso de sua tentativa de 

soerguimento; da mesma forma, e com ainda maior intensidade, também vem de há muito 

criticando a tolerância para com a hipótese de se atribuir ao juízo recuperacional, para além 

da competência extraordinária, também a possibilidade, inadmissível sob o ponto de vista 

da garantia do devido processo legal, de deliberar acerca de todas essas questões a partir 

dos autos do processo de recuperação, dispensando portanto a necessidade de demanda 

específica para o desate jurisdicional de determinados conflitos.

Reflexo dessa distorção se vê, claramente, no tocante à insólita 

decisão tomada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Uberlândia, que de uma penada, e como se 

se tratasse de questão incidental relativa ao próprio processo de recuperação da Reimassas, 

deliberou pela recisão do contrato entre essa e a Unipasta, com reintegração da primeira na 

posse do estabelecimento industrial.

Essa distorção, contudo, não pode ser combatida mediante 

raciocínio marcado pelo mesmo vício de origem, com a pretensão de que o Juízo a quo, da 

2ª Vara de Valinhos/SP, pudesse combater essa solução simplesmente interferindo junto ao 

outro e assegurando de sua parte a permanência da aqui recuperanda na posse de sua 

unidade produtiva.

O juízo recuperacional, seja ele qual for, e a despeito da atribuição 

funcional para resolver determinadas questões (poucas) diretamente afetas ao próprio 
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processo de recuperação, simplesmente não tem posição hierárquica capaz de justificar sua 

imposição frente a outros Juízos de mesmo grau, com a expedição de determinação a eles e 

a interferência direta em atos praticados em outros processos.

E, se esse raciocínio já se justifica no confronto entre um juízo 

recuperacional e outro comum, o paradoxo se potencializa quando se confrontam dois 

juízos recuperacionais.

À distorcida pretensão da agravante de que o MM. Juízo a quo, no 

escopo de preservar bens essenciais dela, Unipasta, e a sobrevivência de sua atividade 

empresarial, pudesse assegurar a permanência de sua posse sobre a unidade produtiva 

localizada no outro Estado, praticando ato capaz de neutralizar a deliberação do MM. Juízo 

local, se sobrepõe a singela constatação de que idêntica linha de raciocínio foi a adotada 

pela 4ª Vara Cível de Uberlândia, a partir de fundamentos análogos.

É certo que semelhante impasse poderia ser resolvido mediante 

conflito de competência, e a r. decisão agravada fez referência à existência de dois deles 

pendentes frente ao STJ; ambos, todavia, não foram conhecidos pela Corte Superior, sendo 

que um deles, especificamente, girava em torno do problema contratual aqui abordado, 

usando-se como justificativa para o não conhecimento o fato de que, naquele momento,  

inexistente notícia de constrição alguma sobre bens da Unipasta (cf. fls. 1.684/1.688 deste 

instrumento recursal).

O quadro agora se alterou, e caberia à agravante, se o caso, 

provocar nova manifestação do Superior Tribunal de Justiça. Fora daí, não há como 

pretender nulificar a partir dos autos da recuperação local o que foi decidido no âmbito do 

outro processo, em torno de questão que, conquanto alusiva aos interesses da agravante 

Unipasta, era externa ao âmbito de sua própria recuperação. À agravante cumpria ter 

atacado, em via recursal, diretamente a anômala decisão pela qual se deu por rescindido o 

contrato e reintegrada a aqui agravada na posse dos bens.

Não há, em tais limites, como modificar a r. decisão agravada.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.

FABIO TABOSA
Relator
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