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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  EMPRESA EM
RECUPERAÇAO  JUDICIAL.  EXECUÇAO  DE
CRÉDITOS  GARANTIDOS  POR  CESSAO
FIDUCIÁRIA.  APRECIAÇAO  DO  CARÁTER
EXTRACONCURSAL.  COMPETÊNCIA  DO
JUÍZO  DA  RECUPERAÇAO  JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º-A, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL  –  PROVIMENTO
MONOCRÁTICO DO AGRAVO. 

-  É  atribuição  exclusiva  do  Juízo  universal
apreciar atos de constrição que irão interferir na
preservação  da  atividade  empresarial,  sendo
competente  para  constatar  o  caráter
extraconcursal do crédito discutido nos autos da
ação de execução.

VISTOS etc.

Cuida-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  FELINTO
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face da decisão interlocutória que, nos
autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Itaúcard
S/A, ora agravado, determinou o prosseguimento do citado procedimento, sob
o fundamento de que os créditos objeto da execução não se sujeitam aos
efeitos da recuperação judicial. 

Afirma o agravante que decisões desse jaez só poderiam ser
tomadas  pelo  Juízo  onde  tramita  o  processo  de  Recuperação  Judicial.
Sustenta,  ainda,  que  o  equipamento  objeto  de  garantia  se  revela
indispensável ao exercício das suas atividades. 

Requer, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e
o seu provimento definitivo.
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É o relatório. DECIDO.

Na espécie, se insurge a agravante contra a decisão do Juízo a
quo que  determinou  o  prosseguimento  da  execução  de  cédula  de  crédito
bancário garantida por cessão fiduciária de bens e direitos creditórios ajuizada
pelo Banco Itaú Unibanco S/A.

Com efeito, o Magistrado entendeu que o citado crédito não se
sujeita aos efeitos da recuperação judicial. De fato, a Lei n. 11.101/2005, em
seu  art.  49,  3º,  estabelece  a  exclusão  do  credor  titular  da  posição  de
proprietário  fiduciário  dos  efeitos  da  recuperação  judicial.  Assim  dispõe  o
dispositivo: 

"Art.  49.  Estão sujeitos à recuperação judicial  todos os
créditos  existentes  na  data  do  pedido,  ainda  que  não
vencidos. 

[…]. 

3o  Tratando-se  de  credor  titular  da  posição  de
proprietário  fiduciário  de  bens  móveis  ou  imóveis,  de
arrendador  mercantil,  de  proprietário  ou  promitente
vendedor  de  imóvel  cujos  respectivos  contratos
contenham  cláusula  de  irrevogabilidade  ou
irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias,
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de
domínio,  seu crédito  não  se submeterá  aos efeitos  da
recuperação  judicial  e  prevalecerão  os  direitos  de
propriedade  sobre  a  coisa  e  as  condições  contratuais,
observada  a  legislação  respectiva,  não  se  permitindo,
contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o
4o  do  art.6º  desta  Lei,  a  venda  ou  a  retirada  do
estabelecimento  do  devedor  dos  bens  de  capital
essenciais a sua atividade empresarial". 

O  Colendo  STJ,  aliás,  tem  precedentes  conferindo
aplicabilidade à norma, vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  CONTRA DECISÃO  LIMINAR
EM  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.  EXECUÇÃO  DE  CÉDULAS  DE  CRÉDITO
GARANTIDAS POR AVAL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DOS COOBRIGADOS NO
POLO  PASSIVO.  PERTINÊNCIA.  NÃO  SUBMISSÃO
AOS  EFEITOS  DA  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL.  1.  A
cessão fiduciária de direitos sobre títulos de crédito,
possuindo  a  natureza  jurídica  de  propriedade
fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação
judicial  (art.  49,  §  3º,  da  Lei  11.101/2005).  Não
ocorrência,  na  hipótese,  de  peculiaridade  apta  a
recomendar o afastamento circunstancial da regra. 2. Os
credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores
e  obrigados  de  regresso  (art.  49,  §  1º,  da  Lei
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11.101/2005).  3.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ  -
AgRg  no  CC:  124489  MG  2012/0192710-8,  Relator:
Ministro  RAUL  ARAÚJO,  Data  de  Julgamento:
09/10/2013,  S2  -  SEGUNDA  SEÇÃO,  Data  de
Publicação: DJe 21/11/2013) (grifos acrescidos).

"RECURSO  ESPECIAL.  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL.
CÉDULA  DE  CRÉDITO  GARANTIDA  POR  CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA
JURÍDICA.  PROPRIEDADE  FIDUCIÁRIA.  NÃO
SUJEIÇÃO  AO  PROCESSO  DE  RECUPERAÇÃO
JUDICIAL."  TRAVA  BANCÁRIA  ".
1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão
fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como
de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de
propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos
da recuperação judicial, nos termos do art.  49,  § 3º,
da Lei nº 11.101/2005. 2. Recurso especial não provido."
(REsp  1202918/SP,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
07/03/2013, DJe 10/04/2013) (grifei).

No  entanto,  a  própria  Corte  Superior  esclareceu  que  é
exclusividade do Juízo onde se processa a Recuperação Judicial a prática de
execução do patrimônio do devedor, a fim de que se evite a efetivação de
medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do
plano de recuperação. 

Logo,  a  análise  do  caráter  extraconcursal de  determinada
dívida,  independente  de  sua  natureza,  deve  ser  realizada  pelo  Juízo
Falimentar, assim como destacam os seguintes precedentes: 

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  POSSIBILIDADE  DE
RESOLUÇÃO  DA  CONTROVÉRSIA  POR  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  ART.  120,  PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC.  EXECUÇÃO  FISCAL  E  RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.  COMPATIBILIZAÇÃO  DAS  REGRAS  E
PRINCÍPIOS. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL.
ATOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL E ALIENAÇÃO DE
ATIVOS.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DA
RECUPERAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  1.
Constatada a existência de jurisprudência dominante do
Tribunal, nada obsta - e até se recomenda - que o relator
decida, de plano, o conflito de competência. Aplicação do
art. 120, parágrafo único, do CPC. 2.  De acordo com a
pacífica jurisprudência do STJ, as execuções fiscais não
se  suspendem  com  o  deferimento  da  recuperação
judicial, ficando, todavia, definida a competência do Juízo
universal para analisar e deliberar os atos constritivos ou
de alienação, ainda quando em sede de execução fiscal,
desde que deferido o pedido de recuperação judicial. 3.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 120.642/RS,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 18/11/2014)
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[…]. Esta Corte Superior, nos casos em que se discute a
classificação  do  crédito  em  extraconcursal,  tem  se
manifestado no sentido de que tal questão não pode ser
objeto de análise em sede de conflito  de competência,
pois  apenas  ao  Juízo  universal  é  atribuído  apreciar  o
caráter dos créditos que lhe fora apresentado. […]. (AgRg
no CC 129639 /  RJ – Relator(a) Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO - Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO -
Data  do  Julgamento  24/09/2014  -  Data  da
Publicação/Fonte DJe 30/09/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  CONFLITO  DE
COMPETÊNCIA.  EMPRESA  EM  RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.  EXECUÇÃO  DE  CRÉDITOS GARANTIDOS
POR  CESSÃO  FIDUCIÁRIA.  APRECIAÇÃO  DO
CARÁTER  EXTRACONCURSAL.  COMPETÊNCIA  DO
JUÍZO  DA  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL.
PROSSEGUIMENTO  DA  EXECUÇÃO  EM  RELAÇÃO
AOS COOBRIGADOS. APLICAÇÃO DO ART. 49, § 1º,
DA LEI N. 11.101/2005. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE
DIREITO DA 10º VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP. 1.
É atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar atos de
constrição que irão interferir na preservação da atividade
empresarial, sendo competente para constatar o caráter
extraconcursal do crédito discutido nos autos da ação de
execução. […].  (STJ  -  AgRg  no  CC:  124795  GO
2012/0202819-0,  Relator:  Ministro  ANTONIO  CARLOS
FERREIRA,  Data  de  Julgamento:  26/06/2013,  S2  -
SEGUNDA  SEÇÃO,  Data  de  Publicação:  DJe
01/08/2013) (grifos nossos)

Em razão disso, penso que não compete ao Juízo  a quo dar
prosseguimento à execução extrajudicial, vez que já restou determinada a sua
suspensão  pelo  Juiz  Universal  (fls.  84/86),  cabendo,  por  esse  motivo,  ao
agravado, realizar o pedido de afastamento dessa interrupção nos autos do
procedimento de Recuperação Judicial.

Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  AO  AGRAVO,  nos
termos do art. 557, § 1º-A, do CPC, para reconhecer a incompetência do
Juiz da ação originária para  analisar o caráter  extraconcursal da dívida
executada.

P.I. 

João Pessoa, 15 de janeiro de 2015. 

Desembargador José Aurélio da Cruz

                           RELATOR
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