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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2033555-47.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
BAYER S/A, são agravados USINAS REUNIDAS SERESTA e COOPERATIVA 
REGIONAL DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E ÁLCOOL DE ALAGOAS.

ACORDAM, em 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MAIA DA ROCHA (Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.

São Paulo, 21 de maio de 2018.

ITAMAR GAINO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2033555-47.2018.8.26.0000
Agravante: BAYER S/A 
Agravados: USINAS REUNIDAS SERESTA e Cooperativa Regional dos 
Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas 
Interessados: Geraldo Gomes de Barros e Jose Aprigio Brandão Vilela
Comarca: São Paulo
Voto nº 39285

Penhora  Incidência sobre álcool - Execução de título 
executivo extrajudicial  Cooperativa  Recuperação 
judicial.

Ocupando a Cooperativa o polo passivo da demanda 
executiva e não sendo alcançada pelos efeitos do 
diferimento do pedido de recuperação judicial, não há 
impedimento a incidência de constrição judicial sobre o 
álcool de sua propriedade.

Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 
decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, rejeitou 
pedido de incidência de constrição judicial sobre álcool de propriedade da 
Cooperativa.

Inconformada, a recorrente alega que o bem pretendido 
foi dado em garantia e que a Cooperativa não é parte da Recuperação 
judicial, ou seja, “A Bayer pretende a expropriação de patrimônio exclusivo 
da Cooperativa, e não das sociedades empresárias que estão em RJ; A 
Cooperativa não é parte da RJ e, portanto, não se beneficia da proteção 
patrimonial gerada pelo deferimento da RJ (CPC, art. 506; Lei 11.101/2005, 
art. 49, §1º); A Cooperativa, em razão da sua natureza jurídica, em 
nenhuma hipótese poderia se beneficiar dos efeitos da RJ (Lei 
11.101/2005, art. 1º)”; O D. Juízo a quo realizou uma interpretação 
equivocada e ilegal da r. decisão que deferiu o processamento da RJ da 
Seresta, ao estender os seus efeitos ao patrimônio da Cooperativa”.  'Ad 
argumentandum, mesmo que fosse possível a extensão dos efeitos da RJ 
para coobrigado que não é parte da RJ, ainda assim, a Cooperativa, em 
razão da sua natureza jurídica, ainda assim não poderia aproveitar dos 
seus efeitos”. “Ademais, além de a interpretação do D. Juízo 'a quo' estar 
equivocada, pois o D. Juízo da RJ não estendeu os efeitos da RJ em favor 
da Cooperativa, ela é ilegal, pois, como visto a Cooperativa, que não é 
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parte da RJ, não se beneficia dos seus efeitos (LFR, art. 49, §1º) e nem 
poderia se beneficiar, por se tratar de uma sociedade simples (LFR, art. 
1º)”.

Indeferido pedido de atribuição de efeito ativo, o 
recurso foi bem processado, com resposta das recorridas.

É o relatório.

Consoante o exame das peças integrantes deste 
instrumento, em ação de execução, observando que o deferimento da 
recuperação judicial e a determinação de suspensão das ações promovidas 
em face da empresa Usinas Reunidas Seresta S.A, não beneficia a 
Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool, posto não ser ela 
parte na demanda recuperacional, ocupando tão-somente o polo passivo 
do processo executivo, a credora formulou pedido de incidência de 
constrição judicial sobre “13.882.000 litros de etanol anidro, padrão ANP, 
empenhados pela Cooperativa em garantia, inclusive, da dívida 
exequenda...” (cf. p. 175/176).

Considerando ter o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca 
de Maceió/AL determinado a suspensão de qualquer ação visando 
expropriar patrimônio e ativos, incluindo-se aí o sistema cooperado das 
sociedades empresárias, o juízo, perante o qual tramita o feito executivo, 
indeferiu a supramencionada postulação (cf. p. 181).

A decisão não deve ser mantida.

O juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Maceió/AL, 
nos autos da ação de Recuperação Judicial nº 0728189-20.2017.8.02.0001, 
anotou (cf. p. 149/165 e 485/501):

“Ficam suspensas todas as execuções, sejam elas 
extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, 
excetuando-se as que tenham sido extintas por sentença (art. 794, I do 
CPC/73 ou art. 924, II do atual CPC), ou aquelas em que, efetivada a 
constrição judicial em espécie, tenham decorrido o prazo para impugnação 
pelo devedor, ou, ainda, a sentença proferida na impugnação, ou nos 
embargos, que tenha transitado em julgado. Na hipótese, tanto a prolação 
da sentença como a certificação do decurso do prazo para impugnação do 
débito ou o trânsito em julgado da sentença que julgou a impugnação 
apresentada pela devedora, terão como marco final data anterior à decisão 
que deferiu o processamento da Recuperação Judicial (25/10/2017); 

A extinção da execução ou, a certificação do decurso 
do prazo para impugnação do débito pelo devedor, na forma acima 
preconizada, autoriza a expedição de alvará ou mandado de pagamento, se 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2033555-47.2018.8.26.0000 -Voto nº 39285 4

já houver valor depositado, antes da data anterior a decisão que deferiu o 
processamento da recuperação (25/10/2017); 

As ações judicias em curso, sejam as requerentes 
autoras ou rés, e que demandem quantia ilíquida, na forma prevista no 
art.6º, § 1º da LRF, deverão prosseguir no juízo no qual estiverem se 
processando, até a execução; 

Os provimentos jurisdicionais que traduzam constrição 
patrimonial ou que versem sobre o bloqueio ou penhora de quantia ilíquida 
ou não, que impliquem em qualquer tipo de perda patrimonial das 
requerentes, ou interfira na posse de bens afetos a sua atividade 
empresarial também deverão ser suspensos, na forma do que foi arrazoado 
acima, cabendo a este Juízo recuperacional a análise do caso concreto. 

Com relação aos procedimentos arbitrais em que 
figurem como parte quaisquer das empresas devedoras, esclareço que 
deverão ser adotadas as mesmas premissas fixadas acima, ou seja, 
suspensão de todas as arbitragens nas quais já haja definição de quantias 
líquidas devidas pelas requerentes”.

Ao final dessa r. decisão, contudo, arrolou nome e 
CNPJ de cada uma das empresas que seriam alcançadas pelo deferimento 
do pedido de recuperação judicial.

Dentre aquelas, porém, não se encontra a Cooperativa 
Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool, CNPJ/MF nº 
12.277.646/0001-08, ocupante do polo passivo da demanda executiva.

Esse o motivo pelo qual a 15ª Câmara Cível do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Paraná indeferiu pedido de atribuição de efeito 
suspensivo formulado no agravo de instrumento nº 
0002262-72.2018.8.16.0000, no qual se buscava obter a suspensão de 
autos de execução, também promovida contra a antes mencionada 
Cooperativa, observando:

“Já decidiu o STJ, que preceitos que exponham 
regramentos excepcionais, não podem ser estendidos, devem ser 
interpretados de maneira restritiva. 

Nesse ínterim, ao discorrer sobre a inaplicabilidade da 
suspensão da execução aos demais coobrigados das Cooperativas em 
liquidação, a Corte Superior interpretou restritivamente o art. 76, da lei 
5.674/71. Embora não se trate do art. 52, III, da lei 11.101/2005, pode o 
raciocínio exarado pelo Ministro Sidnei Beneti, ser aplicado por analogia :

 Da  análise da finalidade da norma jurídica em debate, 
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nos termos do art. 5° da LICC, não permite deduzir que a suspensão das 
ações de que trata o art. 76 da lei 5.674/71 é extensiva aos coobrigados da 
cooperativa em liquidação. O objetivo do legislador foi garantir às 
cooperativas em liquidação a dilação do prazo para o adimplemento de 
suas dívidas, de maneira a possibilitar sua reorganização financeira. Em 
última análise, a mens legis da norma é resguardar o acervo patrimonial da 
entidade liquidanda e amparar a pretensão de seus credores. 

Assim, avalistas, fiadores (como na hipótese em 
exame) e afins não estão sujeitos a eventuais dilações ou moratórias 
estabelecidas em favor da entidade em liquidação. Somente as ações 
propostas em face da própria cooperativa são alcançadas pela suspensão, 
sendo certo que seus credores conservam seus direitos e eventuais 
privilégios em relação a coobrigados e obrigados de regresso. 

Ressalte-se ainda que eventual analogia com a 
legislação falimentar não conduz à solução diversa da adotada pelo TJ/RS. 
Na legislação anterior (arts. 29 e 148 do Decreto-lei 7.661/45), já vigorava o 
entendimento de que, mesmo habilitado o crédito, poderia o credor ajuizar 
ação contra os coobrigados, quer de origem cambial (aval e endosso), quer 
civil (fiança e direito de regresso). Esse sistema foi mantido pelo art. 49 da 
lei atual (Lei 11.101/05), ao determinar que os credores do devedor em 
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os 
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Para todos os efeitos, 
portanto, não há qualquer interferência na relação do credor com os 
coobrigados do devedor falido, liquidado ou em recuperação, de maneira 
que devem prosseguir normalmente quaisquer ações ou execuções contra 
eles ajuizadas. 

Nesse contexto, o Tribunal de origem ao confirmar a 
tese de que a prerrogativa do art. 76 da lei 5.764/71 não se estende aos 
fiadores da cooperativa em liquidação deu a melhor interpretação à matéria, 
razão pela qual não merece reforma” (REsp 1206525. Decisão 
Monocrática. Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI Data da Publicação 
07/10/2010).

E ainda:

COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 
76 DA LEI 5.764/71. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO PLEITEADA POR 
FIADORES. IMPOSSIBILIDADE. - A prerrogativa da suspensão das ações 
judiciais previstas pelo art. 76 da Lei n.º 5.764/71 é destinada 
exclusivamente às cooperativas em liquidação, não podendo ser estendida 
aos demais litisconsortes. Recurso especial não provido. (REsp 
1025358/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 13/04/2010, DJe 14/05/2010).
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(...)

Assim, diante da interpretação restritiva ao art. 52, III, 
da lei 10.101/2005, entendo que a suspensão, determinada pelo juízo de 
Maceió/AL, não deve ser estendida em vias de cognição sumária à 
Cooperativa agravante, ainda que pertencente ao mesmo grupo de 
Cooperados”.

Neste passo, impende acrescentar que a recuperação 
judicial é instituto que se aplica exclusivamente aos empresários e às 
sociedades empresárias, na forma do art. 1°, da Lei n° 11.101/2005, 
enquanto as cooperativas constituem sociedade simples, que não exercem 
atividade empresarial, na forma dos arts. 982, parágrafo único, e 1.093, do 
CC.

Assim, dispõe o art. 1° da Lei n° 11.101/2005:

“Art. 1º Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a 
recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresária, doravante referidos simplesmente como devedor.

Por sua vez, assim estabelecem os artigos 982, 
parágrafo único, e 1.093, ambos do Código Civil:

“Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se 
empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria 
de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, 
considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa”.

“Art. 1.093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo 
disposto no presente Capítulo, ressalvada a legislação especial”.

Desta maneira, não há como se concluir que a 
suspensão determinada pelo Juízo Recuperacional alcance também a 
Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool. 

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

ITAMAR GAINO

Relator

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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