
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000383372

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2015297-86.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, são agravados COPERTRADING 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A, COMPANHIA 
AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAÚMA S/A, USINA CANSANÇÃO DE 
SINIMBÚ S/A, USINAS REUNIDAS SERESTA S/A, COOPERATIVA 
REGIONAL DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E ÁLCOOL DE ALAGOAS e 
INDUSTRIAL PORTO RICO S/A.

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Privado 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 Exmos. Desembargadores ROQUE 
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), RAMON MATEO 
JÚNIOR E CARLOS ALBERTO LOPES.

São Paulo, 22 de maio de 2018. 

Helio Faria
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AI: 2015297-86.2018.8.26.0000

Comarca: São Paulo

Juízo de origem: 21ª Vara Cível do Foro Central Cível

Juiz prolator: Márcio Teixeira Laranjo

Processo: 1130220-07.2016.8.26.0100

Agravante: Raiffeisen Bank International AG.

Agravados: Copertrading  Comércio, Exportação e Importação 
S/A, Companhia Açucareira Central Sumaúma S/A, 
Usina Cansanção de Sinimbu S/A, Usinas Reunidas 
Seresta S/A, Cooperativa Regional dos Produtores de 
Açúcar e Álcool de Alagoas e Industrial Porto Rico 
S/A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de 
título extrajudicial. Decisão que determinou a suspensão da 
execução em face das empresas em recuperação judicial, 
consignando que “o Juízo da Recuperação Judicial (…) 
incluiu no stay period o 'sistema cooperado das sociedades 
empresariais, sob pena de subverter o futuro plano de 
recuperação da empresa' (fls. 620), ou seja, a Cooperativa 
Regional dos Produtores de Açúcares e Álcool de Alagoas 
(…).” Insurgência. Inadmissibilidade. Determinação do 
juízo recuperacional de suspensão de todas as ações 
executivas em curso contra o sistema cooperado, incluindo-
se a Cooperativa agravada. Intenção de preservação da 
empresa e do emprego e a manutenção da atividade 
empresarial. Impedimento contido na Lei de Falências e 
Recuperação Judicial que alcança apenas as cooperativas 
de crédito. Art. 2º, II, Lei nº 11.101/2005. Decisão mantida. 
Recurso não provido.

VOTO Nº 18145

Trata-se de agravo de instrumento interposto 

contra a decisão de fls. 662/663 dos autos da ação de execução de título 

extrajudicial, que determinou a suspensão da execução em face das 

empresas em recuperação judicial, consignando que “o Juízo da 
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Recuperação Judicial (…) incluiu no stay period o 'sistema cooperado 

das sociedades empresariais, sob pena de subverter o futuro plano de 

recuperação da empresa' (fls. 620), ou seja, a Cooperativa Regional dos 

Produtores de Açúcares e Álcool de Alagoas (…).”

Explica o agravante que deferido o processamento 

da recuperação judicial, determinou o Juízo recuperacional a suspensão 

de todas as ações e execuções em curso contra as recuperandas, 

suspendendo a presente execução também em face da Cooperativa 

devedora.

Entende que a presente ação pode prosseguir 

contra a referida Cooperativa, afirmando que “o Juízo da Recuperação 

Judicial não determinou a extensão dos efeitos da Lei 11.101/2005 em 

favor da Cooperativa, tampouco que os feitos executórios fossem 

suspensos em relação a esta. Até porque tal determinação violaria 

inúmeros preceitos jurídicos básicos do ordenamento pátrio.”

Aduz que as cooperativas, por sua natureza 

jurídica, estão excluídas dos benefícios da Lei nº 11.101/2005, alegando 

que a aplicação da referida lei estaria restrita às atividades de natureza 

empresarial.

Requer a antecipação da tutela recursal, 

“determinando-se o prosseguimento da execução em face da 

Cooperativa, uma vez que esta não se encontra em Recuperação 

Judicial, não podendo se estender os benefícios concedidos às 

recuperandas, à Cooperativa  a qual nem poderia requerer sua 

recuperação judicial em face da natureza jurídica (…).”

Ao final, pede o provimento do presente recurso 

para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela recursal 
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eventualmente deferida ou determinando-se o prosseguimento da 

execução em relação à cooperativa devedora.

Recurso tempestivo, preparado e distribuído por 

prevenção a este Relator em razão do julgamento anterior do agravo de 

instrumento nº 2010399-64.2017.8.26.0000 por esta C. Câmara.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela 

recursal às fls. 874/876.

Dispensadas as informações do d. juízo de origem.

Contraminuta às fls. 879/962.

É o relatório.

Registre-se, de início, que a referência ao número 

das páginas deste voto diz respeito aos autos de origem.

Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial proposta por RB International Finance (USA) LLC em face 

de Copertrading  Comércio, Exportação e Importação S/A, Companhia 

Açucareira Central Sumaúma S/A, Usina Cansanção de Sinimbu S/A, 

Usinas Reunidas Seresta S/A, Cooperativa Regional dos Produtores de 

Açúcar e Álcool de Alagoas e Industrial Porto Rico S/A, buscando o 

autor a satisfação de seu crédito no montante de US$ 20.000.000,00 

fundado em Contrato de Pré-Pagamento de Exportação, celebrado em 

2013, para financiar plantação de cana-de-açúcar, estocagem e 

exportação de açúcar.

Informou o autor a cessão do crédito executado na 

presente ação à Raiffeisen Bank International AG., pleiteando a 

substituição processual do polo ativo, que foi deferida pelo Juízo a quo às 

fls. 391.

As requeridas comunicaram ao Juízo o 
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deferimento do processamento da recuperação judicial da Copertrading e 

demais usinas açúcares e álcool que integram o polo passivo da execução, 

ocasião em que postularam a suspensão do presente feito em relação a 

todas as executadas.

Em relação ao pedido, o magistrado de origem 

proferiu a seguinte decisão: “Vistos. Petições de fls. 554/556 e 659/661: 

os advogados subscritores da petição de fls. 554/556, com a devida 

vênia, representam as partes indicadas na petição, desde que apresentem 

os instrumentos de mandato correspondentes. No presente caso, apesar 

de estarem identificadas na petição todas as executadas, somente 

acostaram as procurações de Usina Cansanção de Sinimbú, Cooperativa 

Regional dos Produtores de Açucares e Álcool de Alagoas e Industrial 

Porto Rico (fls 425/426, 452 e 523).Providenciem, pois, a regularização 

da representação processual das demais executadas. No mais, 

comprovam o deferimento da recuperação judicial das executadas Usina 

Cansanção de Sinimbú, Copertrading, Companhia Açucareira Central 

Sumaúma, Usinas Reunidas Seresta e Industrial Porto Rico, razão pela 

qual, nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/05, foi determinada a 

suspensão das execuções em face das recuperandas, o que alcança o 

presente. No caso dos autos, a decisão que deferiu o processamento da 

recuperação judicial traz ainda uma peculiaridade: o Juízo da 

Recuperação Judicial expressamente, ao dispor sobre as suspensões das 

ações e execuções que visem a expropriação do patrimônio e dos ativos 

das mencionadas empresas, incluiu no stay period o "sistema cooperado 

das sociedades empresariais, sob pena de subverter o futuro plano de 

recuperação da empresa" (fls. 620), ou seja, a Cooperativa Regional dos 

Produtores de Açucares e Álcool de Alagoas, como identificado nas 
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peças processuais acostadas. Assim, a suspensão determinada no Juízo 

da Recuperação Judicial alcança toda a execução, nos termos acima 

expostos. Aguarde-se, pois, pelo prazo de seis meses. Intimem-se.” (fls. 

662/663).

Desta decisão recorre o agravante.

Ao que consta dos autos, o juízo da recuperação 

judicial de Maceió/AL entendeu por bem que “não cabe, verbi gratia, o 

prosseguimento de ações de busca e apreensão de bens, reintegração de 

posse ou qualquer ação que vise a expropriação do patrimônio e dos 

ativos, incluindo-se aí o sistema cooperado das sociedades empresárias, 

sob pena de subverter o futuro do plano de recuperação da empresa.” 

Com isso, foi deferido o processamento da 

recuperação judicial das empresas requerentes.

Tais empresas, comprovando o deferimento do 

processamento da recuperação, pleitearam no juízo em que tramita esta 

ação executiva a suspensão deste feito, o que foi deferido pelo magistrado 

a quo, consignando que “No caso dos autos, a decisão que deferiu o 

processamento da recuperação judicial traz ainda uma peculiaridade: o 

Juízo da Recuperação Judicial expressamente, ao dispor sobre as 

suspensões das ações e execuções que visem a expropriação do 

patrimônio e dos ativos das mencionadas empresas, incluiu no stay 

period o "sistema cooperado das sociedades empresariais, sob pena de 

subverter o futuro plano de recuperação da empresa" (fls. 620), ou seja, 

a Cooperativa Regional dos Produtores de Açucares e Álcool de 

Alagoas, como identificado nas peças processuais acostadas. Assim, a 

suspensão determinada no Juízo da Recuperação Judicial alcança toda a 

execução, nos termos acima expostos.”



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2015297-86.2018.8.26.0000 8

E assim entendo correta a decisão recorrida.

Percebe-se que tanto no juízo recuperacional, 

quanto no da execução, a intenção em estender a todas as agravadas, 

inseridas no sistema cooperado, a suspensão das ações e execuções em 

virtude da deferida recuperação judicial é a preservação da empresa e do 

emprego e a manutenção da atividade empresarial, que gera riqueza à 

região e recolhe montante expressivo de tributos.

Ao contrário do que afirma o agravante, a decisão 

proferida pelo juízo recuperacional estendeu, sim, os efeitos da suspensão 

das execuções à Cooperativa agravada.

Ressalte-se, ainda, que há impedimento à 

aplicação da Lei de Falências e Recuperação Judicial apenas às 

cooperativas de crédito (art. 2º, II, Lei nº 11.101/2005), não se 

estendendo, portanto, à cooperativa de produção e distribuição de açúcar 

e derivados, como no caso dos autos.

É evidente que as empresas recuperandas e a 

Cooperativa atuam num sistema de mutualismo e colaboração que pode 

ser afetado se a suspensão deferida não for estendida à Cooperativa.

Por isso, ao contrário do que alega o recorrente, 

não julgo correto o prosseguimento desta execução em face da 

cooperativa devedora, que deve ter suas atividades preservadas.

Neste sentido, em julgamento recente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de 

suspensão da execução em relação à agravante. 

INADMISSIBILIDADE: A decisão proferida nos autos da 

recuperação judicial determinou a suspensão de todas 
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as ações e execuções contra o sistema cooperado, que 

inclui a cooperativa agravante. Inaplicabilidade da lei 

de falência restrita às cooperativas de crédito. Nulidade 

da decisão não verificada. Decisão reformada. 

RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 

2023100-23.2018.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes 

dos Anjos; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito 

Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 17/04/2018).

Dessa forma, não merece reforma a decisão 

recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso com 

prazo limite legal da suspensão.

HELIO FARIA

Relator
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