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1. Artigo 
______________________________________ 
 
Supressão de garantias creditícias 
sem anuência dos credores em 
recuperação 

 

Por José Luiz Ragazzi e Lúcia Helena Polleti 

Bettini 

Ao tratarmos do tema solvência de 
empresas, obrigatoriamente, identifi-
camos empresas saudáveis e 
cumpridoras de suas obrigações, que 
se traduz em mercado financeiro 
saudável e vai ao encontro da 
Constituição econômica, afirmada e 
legitimada pelo olhar atento aos 

princípios da ordem econômica e 
financeira que não estão adstritos 
somente à manutenção das 
empresas e da liberdade de se 
estabelecer como alguém que irá 
explorar um setor econômico na 
qualidade de empresário. É conceito 
muito mais alargado e que afeta 
outras partes envolvidas, ainda que 
de forma indireta, ultrapassa a 
relação jurídica de base para 
discussão do tema, credor e devedor, 
e caminha para outros locais 
constitucionais, além da leal 
concorrência, função social e defesa 
da propriedade particular, defesa do 
consumidor e do meio ambiente, 
entre outros. 

O mercado saudável deriva do 
desenvolvimento de atividades 
empresariais, e de forma imediata, é 
orientado e limitado por inúmeros 
princípios regentes da ordem 
econômica e financeira e valores 
muito caros ao nosso Estado, entre 
eles, a valorização do trabalho e a 
livre iniciativa que caminham juntos, 
sempre norteados pelos ditames da 
justiça social e da dignidade da 
pessoa humana. Portanto, se 

mailto:jhramalho@tortoromr.com.br
http://www.tortoromr.com.br/


 

3 
 

apresentam como razão muito maior 
que o isolado cumprimento de 
obrigações. Trata-se da confiança no 
mercado, da segurança nas relações 
jurídicas em base que preserva a 
igualdade nas inter-relações, que 
são oriundas do pacto social de 1988 
e deve afirmar e viabilizar o respeito 
ao outro, com o reconhecimento da 
alteridade, pois nossa existência não 
acontece de forma isolada, o que, de 
forma mediata, atinge também os 
direitos fundamentais sociais em sua 
aplicação e efetividade, núcleo 
material de concretude da dignidade 
humana e justiça social. 

Esse é o referencial teórico proposto, 
ético e jurídico, para se discutir da 
constitucionalidade da supressão 
das garantias em recuperações 
judiciais sem anuência dos credores, 
sendo que tais garantias existem 
para manter o equilíbrio entre as 
partes e estado de solvência, que, 
conforme entendemos, tem efeitos 
muito mais alargados que simples 
relação obrigacional entre o credor e 
o devedor, ultrapassa esses 
envolvidos originariamente e afeta o 
mercado, a Constituição econômica, 
a confiança e a segurança que ele 
deveria determinar, que sustenta a 
livre iniciativa e os trabalhos dignos 
e deve ser mantida inclusive por 
regulação e intervenção estatal. 

 

A possibilidade de buscar garantias 
creditícias para a manutenção do 
estado de solvência, é instrumental 
muito utilizado por vários na 
liberdade de empresa, também na 
qualidade de devedores quando em 
dificuldades, o que permite a essas 
empresas a manutenção de seus 
compromissos que são maiores que 
os imediatos pois, trata-se do 
cumprimento de missão 
constitucional, de uma atuação 
voltada para o que sustenta o 
equilíbrio da ordem econômica e 
financeira, o que se traduz em 
confiança, em manutenção da 
segurança das relações jurídicas, 
sendo os atores dessa atuação 
protagonistas do cumprimento da 
Constituição econômica, e para sua 
realização e efetividade dependem do 
cumprimento de obrigações, tanto de 
credores como dos devedores que a 
sustentam. Neste contexto, 
ressaltamos a importância das 
instituições responsáveis pelo 
financiamento de diversas atividades 
por meio de crédito, com o papel 
importantíssimo da manutenção ou 
busca de um mínimo de igualdade 
para que a leal competição aconteça 
ou permaneça. 

Mesmo com a possibilidade de 
financiamentos, muito comuns e 
recorrentes em tempos de crise, com 
a intenção de alcançar o patamar de 
equilíbrio, a busca pela recuperação 



 

4 
 

judicial de empresas tem se 
apresentado de forma recorrente.  

Pede-se a intervenção do Estado por 
meio do Judiciário, que deve 
manifestar em equação entre Direito 
e Economia que seja justa e 
conforme a Constituição, sendo 
premissas decisórias a legalidade e a 
equidade que se apresentam como 
razões de tais decisões. Ou seja, o 
que se busca em uma decisão justa e 
pautada pela legalidade, é a 
preservação dos direitos dos 
envolvidos e afetados, tanto de forma 
mediata como imediata. 

Neste momento, a discussão sobre a 
ilegalidade e inconstitucionalidade de 
supressão de garantias sem a 
anuência do credor, é matéria de 
grande relevância, vez que, tal pedido 
vem ancorado e justificado na 
manutenção das empresas que se 
encontram em dificuldades, em 
estado de insolvência e com plano de 
recuperação judicial, muitas vezes 
atendido ademais da legislação ser 
expressa no sentido de que há 
necessidade de concordância do 
credor. Ou seja, ao lado da ilegalidade 
já reconhecida pelo Superior Tribunal 
de Justiça em seus votos sobre a 
matéria [1], vez que se suprime 
garantia sem a anuência do credor, 
conforme norma expressa na Lei de 
Recuperação Judicial, as constantes 
solicitações de empresas que não 
alcançam a continuidade dos seus 

negócios, o que muitas vezes, está 
evidenciado em plano recuperacional 
que não demonstra de forma 
detalhada o possível alcance do 
equilíbrio para sua continuidade, 
além da falta da concordância do 
credor e legalidade. 

A impossibilidade de manutenção de 
muitas dessas empresas somadas à 
ausência de ratificação pelos 
credores de tais supressões de 
garantias, é justamente o contrário 
do que as justifica, pois, na 
sequência, o que temos observado 
muitas vezes, é a interrupção das 
atividades pela quebra destas 
empresas e de outras inúmeras 
obrigações inadimplidas, com efeitos 
muito significativos e ampliados, 
conforme já explanamos, entre eles, 
por exemplo, também o desequilíbrio 
da igualdade na busca de instituições 
financeiras que não poderão praticar 
as mesmas regras para os que delas 
necessitarem. 

Vale enfatizar que a supressão das 
garantias na situação descrita e 
discutida no presente artigo, além da 
ilegalidade, traz uma 
inconstitucionalidade, afetando a 
liberdade de empreender de forma 
individual e coletiva e o que a justifica 
e fundamenta. A busca por 
financiamentos envolve muito mais 
atores que os descritos na obrigação 
originária, os perpassa e atinge a 
coletividade, na medida que a 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-30/ragazzie-bettini-supressao-garantias-crediticias#_ftn1
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confiança e a segurança nas relações 
jurídicas sai diminuída e atinge 
outros possíveis integrantes do 
mercado. 

Atinge, desta feita, a Constituição 
econômica no que lhe é fundante, na 
dignidade humana e justiça social, ao 
lado da razão da existência da 
garantia creditícia que é a 
manutenção da empresa e do estado 
de solvência. É o mercado que sai 
afetado e com consequências para 
muitos outros atores sociais que 
deixam de se beneficiar pelo efetivo 
cumprimento das obrigações, numa 
tentativa de pedido feito ao judiciário 
para sua manutenção, mas sem 
respeito ao mandamento legal e 
apresentação de detalhamento que 
traga um mínimo de segurança de 
que irá permanecer e se sustentar 
sem efeitos negativos aos 
envolvidos, especialmente credores 
e coletividade. 

O reconhecimento de que empresa é 
a atividade e não o sujeito que realiza 
a gestão da mesma ou a pessoa 
jurídica, traz a resposta a essas 
demandas recorrentes que são 
levadas ao judiciário no sentido de 
alcançar a manutenção da empresa 
em desacordo com comando 
normativo expresso da Lei de 
Recuperação Judicial, qual seja, a 
supressão de garantias aos credores 
sem a sua expressa concordância na 
tentativa de viabilizar a atividade 

empresarial. É a funcionalidade do 
sistema jurídico que está em jogo e a 
eficácia dos direitos individuais e 
sociais que se mostram flexibilizados 
e, o que é pior, contrários à 
Constituição. 

Entendemos desse modo que as 
normas jurídicas, devem ser 
interpretadas conforme a 
Constituição e a melhor 
interpretação é a que privilegia o 
texto da lei amplamente discutido 
para ser constitucional não só formal 
como materialmente, ou seja, a 
supressão de garantias sem a 
anuência do credor vai de encontro 
com a unidade e supremacia 
constitucional, pois os princípios da 
ordem econômica e financeira são 
limites expressos e se somam à 
eficácia dos direitos fundamentais 
que restam afetados de maneira 
negativa, ou seja atingidos na sua 
efetividade e consequente dignidade 
humanas e justiça social, contrário 
ao aspecto material da sua 
constitucionalidade 

A busca da confiança, da segurança e 
do equilíbrio às respostas que 
envolvem o Estado, Direito e 
Economia, saem diminuídos, e 
portanto, devemos questionar sobre 
a constitucionalidade das decisões 
que envolvem a supressão de 
garantias em desrespeito à 
disposição expressa de lei que afirma 
a necessidade de concordância do 
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credor, vez que os processos 
econômicos, políticos, sociais e 
culturais se apresentam 
complementares e indissociáveis, e 
devem refletir na afirmação da 
vontade de Constituição, no presente 
estudo aos limites expressos que 
também são fundantes do Estado 
brasileiro, valores sociais do 
trabalho, existência digna e justiça 
social. 

 

[1] Cf. STJ no julgamento do REsp 
1.333.349, e o mais 
recente julgamento sobre a matéria, 
no REsp 1.794.209/SP, ambos da 
Segunda Seção. 

José Luiz Ragazzi é sócio do Tortoro, 

Madureira & Ragazzi Advogados. 

Lúcia Helena Polleti Bettini é sócia do 

Tortoro, Madureira & Ragazzi 

Advogados. 

Publicado no Consultor Jurídico em 

30.05.2022.  Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

2. Temas em Destaque 
______________________________________ 

15,8% dos produtores rurais dos 
principais estados voltados ao 
agronegócio no país estão 
inadimplentes 

Estudo de inadimplência do produtor 
Rural realizado pela Serasa Experian 
aponta tendência de estabilidade do 
agronegócio. 

A segunda edição do Estudo de 
Inadimplência do Produtor Rural da 
Serasa Experian revelou que 15,8% 
dos produtores rurais dos estados 
brasileiros mais voltados ao 
agronegócio estavam com dívidas 
negativadas em março de 2022. Os 
dados são da segunda edição 
do Estudo de Inadimplência do 
Produtor Rural da Serasa Experian.  

Na comparação com a primeira onda 
do levantamento, feita em junho de 
2021, esse número teve queda de 0.1 
ponto percentual – movimentação 
que pode ser considerada como uma 
estabilidade no cenário econômico do 
agronegócio. 

Inadimplência média de quem atua no 
setor é menor que metade da 
população adulta 

Na avaliação dos estados de grande 
produção agrícola, a inadimplência 
do setor é, em média, menor que a 

https://www.conjur.com.br/2022-mai-30/ragazzie-bettini-supressao-garantias-crediticias#_ftnref1
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1370897&num_registro=201201422684&data=20150202&peticao_numero=-1&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1370897&num_registro=201201422684&data=20150202&peticao_numero=-1&formato=PDF
https://www.conjur.com.br/2022-mai-30/ragazzie-bettini-supressao-garantias-crediticias
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metade da taxa da população adulta 
com o nome no vermelho. A exceção 
é o Tocantins, onde os produtores 
rurais têm, na média, 1,5% a mais de 
negativações do que o restante das 
pessoas. 

Confira o comparativo no gráfico abaixo: 

 

Tocantins: renda mais baixa pode 

explicar alta de inadimplência no campo 

 

Apesar disso, o estado do Tocantins 
se mostrou uma exceção, já que foi o 
único em que a inadimplência do 
produtor rural foi maior do que o da 
população em geral. Um dos motivos 
que pode explicar essa situação é a 
participação dos produtores que 
possuem as rendas mais baixas, de 
até R$ 2 mil, concentrada nesse 
estado. 

Produtores rurais com renda acima de 
R$10 mil são menos negativados 

Os dados do levantamento também 
confirmam a relação entre uma 
renda mensal maior e uma 
inadimplência amena, já que o índice 
revelou que os produtores rurais que 
ganham acima de R$ 10 mil 
mensalmente possuem o menor 
percentual de negativação (12,2%). 

Confira no gráfico abaixo os dados 
completos e o comparativo entre 
junho/2021 e março/2022. 
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Estabilidade do produtor aumenta com a 
idade 

Ainda de acordo com as informações 
do estudo é possível avaliar a 
inadimplência dos produtores rurais 
de acordo com sua faixa etária. A 
partir dos 41 anos há uma redução 
expressiva até chegar aos 
produtores rurais com mais de 60 
anos, que foram os que menos 
deixaram de honrar seus 
compromissos financeiros, tanto em 
2021 como em 2022. Neste ano, os 
que mais deveram foram aqueles na 
faixa entre 18 e 25 anos (21,4%) – veja 
o gráfico completo abaixo. 

 

 
 

 

Entenda a nossa metodologia: 

 

O Estudo de Inadimplência do 
Produtor Rural foi realizado em 
março de 2022 e junho de 2021, com 
uma amostra de 95 mil produtores 
rurais dos estados de Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 
Tocantins. 

Serasa Experian – Agronegócio em 
18.05.2022. 

Câmara aprova marco legal das 
garantias de empréstimos 

A Câmara dos Deputados aprovou em 
01.06.2022, o projeto que cria o marco 
legal das garantias de empréstimos 
(Projeto de Lei nº 4.188 de 2021). A 
proposta seguirá para o Senado. 

De autoria do Poder Executivo, o 
projeto foi aprovado na forma do 
substitutivo do relator, deputado 
João Maia (PL-RN). Confira alguns 
pontos do texto: 

(i) permite a exploração de um 
serviço de gestão especializada 
de garantias; 

(ii)  aumenta situações de penhora do            
único imóvel da família; 

 

https://www.camara.leg.br/deputados/141459
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(iii) concede isenção de imposto 

sobre aplicações de estran-

geiros em títulos privados; 

(iv) agiliza a retomada de veículos 

comprados por leasing em ra-

zão de dívida. 

Segundo o projeto, o serviço de 
gestão de garantias será 
regulamentado pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e poderá 
ser prestado por instituições 
autorizadas pelo Banco Central.  

Essas instituições farão a gestão das 
garantias e de seu risco; o registro 
nos cartórios, no caso dos bens 
imóveis; a avaliação das garantias 
reais e pessoais; a venda dos bens, 
se a dívida for executada; e outros 
serviços. 

Quanto ao único imóvel da família, o 
texto aprovado muda a lei sobre a 
impenhorabilidade de imóvel (Lei 
8.009 de 1990) para permitir essa 
penhora em qualquer situação na 
qual o imóvel foi dado como garantia 
real, independentemente da 
obrigação garantida ou da destinação 
dos recursos obtidos, mesmo quando 
a dívida for de terceiro (um pai 
garantindo uma dívida do filho com o 
único imóvel que possui). 

 

Atualmente, a lei diz que a família não 
pode perder esse único imóvel por 
dívidas, exceto em alguns casos, 
como na hipoteca, quando ele é 
oferecido como garantia real. 

Nesse tópico, o relator acrescentou 
dispositivo para excluir da nova regra 
os imóveis rurais oferecidos como 
garantia real de operações rurais. 

IGG 

Segundo o novo modelo de gerência 
de garantias, as pessoas físicas ou 
jurídicas interessadas em tomar 
empréstimo junto a instituições 
financeiras que usam os serviços das 
instituições gestoras de garantia 
(IGG) deverão antes firmar um 
contrato com uma dessas empresas 
e apresentar os bens que pretendem 
dar em garantia. 

Após as avaliações de valor e de 
risco, a IGG definirá o valor máximo 
de empréstimo que os bens dados 
em garantia suportarão. A partir 
desse momento, o interessado pode 
ir à instituição financeira para 
contrair o empréstimo. 

A ideia do governo é livrar os bancos 
e outras instituições financeiras do 
custo de gerenciar as garantias com 
a intenção de diminuir os juros. 

 

https://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1990/lei-8009-29-marco-1990-366074-norma-pl.html
https://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1990/lei-8009-29-marco-1990-366074-norma-pl.html
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Se a instituição financeira procurada 
aceitar as garantias avaliadas pela 
IGG, deverá designá-la para 
desempenhar as atividades de 
gerenciamento e aderir ao contrato 
entre a IGG e o interessado. 

A IGG responderá por seus atos 
perante as instituições financeiras 
credoras, os devedores das 
operações garantidas e o prestador 
da garantia, que não precisa ser o 
próprio devedor. 

No caso de o empréstimo ser em 
valor inferior ao máximo possível 
garantido, outras operações de 
crédito baseadas nos mesmos bens 
ofertados como garantia deverão 
obrigatoriamente passar pela 
mesma IGG, que centralizará os 
registros e as eventuais vendas dos 
bens garantidores. 

Nenhuma IGG, no âmbito do contrato 
de gestão de garantias, poderá 
exercer atividades típicas de 
instituições financeiras, inclusive 
oferta de empréstimos. 

 

 

 

 

 

Contrato 

Uma das cláusulas do contrato com a 
IGG deverá informar ao tomador do 
empréstimo que, se ele se tornar 
inadimplente em qualquer um dos 
empréstimos ou financiamentos, a 
instituição financeira poderá 
considerar vencidas todas as 
operações de crédito autorizadas 
pela IGG com base na garantia 
prestada, independentemente de 
aviso ou interpelação judicial. 

O contrato deve conter ainda: 

(i) o valor máximo de crédito 

vinculado às garantias 

prestadas; 

(ii) o prazo de vigência do 

contrato; 

(iii) os tipos de operações de 

crédito que poderão ser 

autorizadas pelo prestador da 

garantia; 

(iv) a descrição das garantias com 

a previsão expressa de que 

abrangerão todas as 

operações de crédito 

autorizadas; 
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(v) a forma de distribuição do 

produto de eventual execução 

da garantia entre os credores 

por ela garantidos; e 

(vi) as regras aplicáveis à 

assembleia de credores, se 

houver mais de um. 

Segundo o texto, será proibido 
vincular uma operação de crédito a 
uma garantia administrada pela IGG 
se a data da última prestação for 
posterior à data de vigência do 
contrato de gestão de garantias. 

Depois de quitados os 
financiamentos ou empréstimos, os 
bens dados em garantia serão 
liberados pela IGG se o interessado 
pedir o fim do contrato ou se ele 
vencer. 

Em todo caso, o prazo de vigência 
será considerado prorrogado até a 
quitação total (no caso de atrasos e 
renegociações, por exemplo) ou até 
que as garantias sejam totalmente 
executadas para saldar a dívida.  

Nessas situações de prorrogação, 
novas operações de crédito não 
poderão ser vinculadas às garantias, 
exceto se os credores permitirem. 

 

O contrato de gestão de garantias 
poderá prever ainda que a IGG 
ofereça ao tomador do crédito 
garantia adicional, na forma prevista 
em regulamento do CMN. 

Patrimônio separado 

De acordo com as regras, os direitos 
correspondentes às garantias e o 
dinheiro obtido com a venda dos bens 
dados em garantia não se confundem 
com o patrimônio próprio da IGG para 
qualquer fim. 

Após o cumprimento das obrigações 
garantidas, o saldo remanescente da 
venda estará sujeito à legislação 
aplicável a cada modalidade de 
garantia. 

Se a IGG sofrer intervenção do Banco 
Central, pedir recuperação judicial ou 
extrajudicial, falência ou qualquer 
outro regime de dissolução, o credor 
poderá optar por constituir as 
garantias em nome próprio ou 
transferi-las para nova instituição 
gestora de garantia ou para um 
agente de garantias. 

Caso existam vários credores, a 
decisão dependerá dos titulares que 
representem a maioria simples dos 
créditos garantidos após assembleia. 
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Alíquota zero 

Para investidores residentes no 
exterior, o projeto reduz a zero a 
alíquota de Imposto de Renda 
incidente sobre rendimentos obtidos 
por meio de: 

(i) títulos emitidos por empresas 

privadas, exceto instituições 

financeiras; 

(ii) fundos de investimento em 

direitos creditórios, exceto se 

esses direitos forem cedidos 

por instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central; 

ou 

(iii) letras financeiras. 

Pelo texto, valem os rendimentos de 
qualquer tipo, como juros, prêmios, 
comissões, ágio e deságio. Será 
permitido ainda que os fundos de 
investimento de direitos creditórios e 
os certificados de recebíveis sejam 
constituídos para lidar com 
recebíveis de um único cedente ou 
devedor. 

A isenção valerá também para 
fundos de investimento que invistam 
exclusivamente e em qualquer 
proporção em títulos públicos 
federais; e para fundos soberanos 

que realizarem operações 
financeiras no País de acordo com as 
normas e condições estabelecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional, 
ainda que domiciliados ou residentes 
em países com tributação favorecida. 

Fundos soberanos são compostos 
por patrimônio acumulado pelo 
governo de um país a fim de realizar 
aplicações mais rentáveis no 
mercado financeiro, como se fossem 
fundos privados de investimento. 

Empresas emergentes 

A alíquota zero de Imposto de Renda 
valerá ainda para os investidores 
estrangeiros e fundos soberanos que 
aplicarem em cotas dos Fundos de 
Investimento em Participações (FIP), 
de Fundos de Investimento em Cotas 
de Fundos de Investimento em 
Participações (FI-FIP) e de Fundos de 
Investimento em Empresas 
Emergentes (FMIEE). 

A isenção será aplicada inclusive no 
caso de o cotista ser majoritário 
(possuir 40% ou mais das cotas) ou 
se o fundo detiver mais de 5% de seu 
patrimônio líquido em títulos de 
dívida e títulos públicos. 

Essas regras de isenção valerão a 
partir de 1º de janeiro de 2023. 
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Pontos rejeitados 

Na votação em Plenário, os 
deputados rejeitaram os seguintes 
destaques: 

(i) destaque do PCdoB pretendia 
excluir todas as mudanças 
relacionadas à execução das 
garantias; 

(ii) emenda do deputado Wolney 
Queiroz (PDT-PE) pretendia retirar 
trecho que autoriza o credor a ficar 
com o imóvel se o leilão não atingir 
50% do valor de avaliação e ainda 
cobrar a diferença do devedor; 

(iii) destaque do Psol pretendia 
retirar mudança em regra para o 
penhor do único imóvel da família em 
qualquer situação na qual ele foi dado 
como garantia real, mesmo quando a 
dívida for de terceiro; 

(iv) destaque do Novo pretendia 
retirar do texto a possibilidade de o 
agente de garantia (um 
representante de credores) utilizar 
recursos da execução do bem dado 
em garantia da dívida antes de 
repassá-los aos credores e depois 
de 180 dias de seu recebimento; 

(v) emenda do deputado Paulo 
Teixeira (PT-SP) pretendia permitir o 
registro da garantia em cartório de 
títulos e documentos do credor ou do 

devedor, segundo escolha do 
apresentante; 

(vi) destaque do PT pretendia manter 
o monopólio da Caixa Econômica 
Federal sobre o penhor civil de bens; 

(vii) destaque do PT pretendia manter 
assento de representante da 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) no Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP). 

Agência Câmara Notícias em 01.06.2022. 

 

Câmara aprova MP que cria sistema 

eletrônico de registros públicos 

A Câmara dos Deputados aprovou em 
31.05.2022, a Medida Provisória nº 
1085 de 2021, que estabelece novas 
regras para o registro de títulos em 
cartórios, disciplinando um sistema 
eletrônico desses registros com 
conexão entre todos os ofícios do 
País. A MP será enviada à sanção 
presidencial. O Plenário aprovou 
todas as 15 emendas do Senado ao 
texto do relator, deputado Isnaldo 
Bulhões Jr. (MDB-AL), incluindo 
várias mudanças na legislação sobre 
registro de imóveis e registro civil. 

O sistema centralizado estava 
previsto desde 2009 na Lei nº 11.977 
de 2009 e permitirá a prática de atos 
e negócios jurídicos com o envio de 
documentos, títulos e certidões em 

https://www.camara.leg.br/deputados/74439
https://www.camara.leg.br/deputados/74439
https://www.camara.leg.br/deputados/141488
https://www.camara.leg.br/deputados/141488
https://www.camara.leg.br/deputados/204436
https://www.camara.leg.br/deputados/204436
https://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2009/lei-11977-7-julho-2009-589206-norma-pl.html
https://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2009/lei-11977-7-julho-2009-589206-norma-pl.html
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formato eletrônico, inclusive de 
forma centralizada. 

É o chamado Sistema Eletrônico dos 
Registros Públicos (Serp), que 
conectará as bases de dados de 
todos os tipos de cartórios e será 
implantado e gerenciado pelos 
oficiais de registros públicos de todo 
o País por meio de uma entidade civil 
de direito privado sem fins lucrativos.  

Essa entidade seguirá 
regulamentação da corregedoria do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
órgão ao qual a Constituição atribuiu 
a competência para regular os 
serviços cartoriais. 

O Serp deve ser implantado até 31 de 
janeiro de 2023 e ser capaz de 
fornecer informações, de maneira 
segura, sobre garantias de origem 
legal, convencional ou processual; 
contratos de arrendamento 
mercantil financeiro e cessões 
convencionais de crédito. 

A partir dessa data, os oficiais de 
registro estarão dispensados de 
imprimir certidões (civil ou de 
títulos), que deverão ser fornecidas 
eletronicamente e com uso de 
tecnologia para o próprio usuário 
imprimi-la. Deverá ainda contar com 
identificação segura de 
autenticidade, conforme critérios do 
CNJ. 

Assinatura eletrônica 

Para ampliar o acesso dos 
interessados aos serviços digitais, a 
MP permite o uso de uma assinatura 
eletrônica avançada, conforme 
previsto na Lei 14.063/20. Esse tipo 
de assinatura usa procedimentos de 
confirmação do usuário e da 
integridade de documentos em 
formato eletrônico diferentes da 
chave pública ICP-Brasil, sistema 
pelo qual entidades particulares 
credenciadas cobram para emitir 
certificados digitais. 

O CNJ poderá regulamentar 
situações de uso da assinatura 
avançada nas transações com 
imóveis. 

Identificação 

Desde que pactuado previamente 
entre os cartórios e órgãos públicos, 
estes últimos poderão conceder, 
para tabeliães e oficiais de registros 
públicos, acesso às bases de dados 
de identificação civil, inclusive de 
identificação biométrica, e às bases 
cadastrais da União, inclusive do 
CPF, e da Justiça Eleitoral. 

O uso deverá ser para verificar a 
identidade dos usuários dos serviços 
de registros. A todo caso devem ser 
seguidas as regras da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 
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e da Lei de Identificação Civil 
Nacional (ICN). 

Serviços 

Entre os objetivos do Serp listados 
pela MP estão viabilizar: 

(i) o registro público eletrônico dos 
atos e negócios jurídicos; 

(ii) o atendimento remoto aos 
usuários de todas as serventias dos 
registros públicos por meio da 
internet; 

(iii) a recepção e o envio de 
documentos e títulos, a expedição de 
certidões e a prestação de 
informações em formato eletrônico; 

(iv) a visualização eletrônica dos atos 
transcritos, registrados ou 
averbados nos cartórios; 

(v) o intercâmbio de documentos 
eletrônicos e de informações entre 
os cartórios e os entes públicos e os 
usuários em geral; 

(vi) a consulta às indisponibilidades 
de bens decretadas pelo Poder 
Judiciário ou por entes públicos; 

(vii) a consulta às restrições e 
gravames sobre bens móveis e 
imóveis; e 

(viii) a consulta a títulos de dívida 
protestados. 

O sistema deverá permitir ainda a 
troca de informações com o Sistema 
Integrado de Recuperação de Ativos 
(Sira), criado pela Lei nº 14.195 de 
2021 a fim de facilitar a busca 
centralizada e a indicação para 
arresto de bens de devedores em 
locais distintos de seu endereço. 

Reconhecimento de firma 

A partir de janeiro de 2024, será dis-
pensado o reconhecimento de firma 
para o registro de títulos e documen-
tos, cabendo exclusivamente ao 
apresentante a responsabilidade 
pela autenticidade das assinaturas 
constantes em documento particular. 

Isso envolve diversos tipos de títulos, 
como os contratos de compra e 
venda em prestações; quitações, 
recibos e contratos de compra e 
venda de automóveis; instrumentos 
de cessão de direitos e de créditos e 
outros. 

Entretanto, o documento de quitação 
constante do título registrado, 
quando apresentado em meio físico, 
deverá conter o reconhecimento de 
firma do credor. 
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Padrões tecnológicos 

A corregedoria do CNJ deverá 
disciplinar vários aspectos do novo 
sistema, como o cronograma de 
implantação; a integração com o 
Sistema de Registro Eletrônico de 
Imóveis (SREI) e com a Central 
Nacional de Registro de Títulos e 
Documentos; e os padrões 
tecnológicos de escrituração, 
indexação, publicidade, segurança e 
comprovação da autoria e da 
integridade de documentos em 
formato eletrônico. 

Para assegurar a ordem de 
prioridade das garantias constituídas 
sobre bens móveis e imóveis nos 
registros públicos, o órgão do CNJ 
também definirá a forma de 
certificação eletrônica da data e da 
hora do protocolo dos títulos 
registrados. 

Outro tópico é quanto ao extrato 
eletrônico a ser usado como 
documento suficiente para registro, 
definindo para quais atos isso será 
possível. 

Extratos eletrônicos 

Em relação às situações definidas 
pelo CNJ, os cartórios poderão 
aceitar, por meio do Serp, extratos 
eletrônicos para registro ou 
averbação de fatos, atos e negócios 
jurídicos. 

O cartório qualificará o título pelos 
elementos, cláusulas e condições 
constantes do extrato, fornecendo ao 
requerente as informações relativas 
à certificação do registro em formato 
eletrônico. 

A pedido do requerente, poderá haver 
o arquivamento da íntegra do 
contrato que deu origem ao extrato 
eletrônico relativo a bens móveis.  

Para bens imóveis, o extrato deve ser 
acompanhado obrigatoriamente por 
cópia simples da íntegra do contrato. 

Para o registro ou averbação nas 
matrículas de imóveis por meio de 
extratos eletrônicos, a MP dispensa a 
atualização prévia da matrícula 
quanto aos dados do imóvel (dados 
objetivos) e dos titulares (dados 
subjetivos), exceto os indispensáveis 
para comprovar o enquadramento 
correto do imóvel e das partes nos 
dados constantes do título 
apresentado. 

No entanto, o texto proíbe a criação 
de nova unidade imobiliária por fusão 
ou desmembramento sem 
atualização desses dados. 

Casos de pacto antenupcial poderão 
usar o extrato eletrônico se dele 
constarem os dados de registro do 
imóvel e o regime de bens do casal, 
dispensada a apresentação da 
escritura e exigida a informação 
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sobre a existência ou não de 
cláusulas especiais. 

A corregedoria poderá definir os 
tipos de documento que serão 
prioritariamente substituídos pelo 
extrato eletrônico em atos e negócios 
jurídicos com bens móveis. 

Fundo 

A MP cria o Fundo para a Implemen-
tação e Custeio do Sistema Eletrô-
nico dos Registros Públicos (FICS), 
que contará com contribuições dos 
oficiais dos registros públicos, se-
gundo o regulamento da corregedo-
ria do CNJ. 

Entretanto, se os oficiais dos 
registros públicos desenvolverem e 
utilizarem sistemas e plataformas 
interoperáveis, ficam dispensados de 
contribuir com o fundo. 

Agência Câmara Notícias em 31.05.2022. 

Acordo com tribunais superiores 
consolida banco de precedentes 

Os tribunais superiores se compro-
meteram a implementar esforços 
para a alimentação do Banco Nacio-
nal de Precedentes (BNP), criado 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Para isso em 10.05.2022, o Su-
premo Tribunal Federal (STF), o Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), o Su-

perior Tribunal Militar (STM), o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) e o Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST) assi-
naram termo de cooperação técnica 
garantindo a consolidação do reposi-
tório tecnológico de pesquisa e esta-
tística. 
 
O termo tem como objetivo maximi-
zar a participação e a contribuição 
desses tribunais na consolidação da 
plataforma, que reúne todos os pre-
cedentes em um único banco, au-
mentando a facilidade no acesso da 
sociedade aos temas já firmados ou 
iniciados. A medida está alinhada 
com o cumprimento do macrodesafio 
de aperfeiçoamento da gestão admi-
nistrativa e da governança judiciária 
da Estratégia Nacional do Poder Ju-
diciário 2021/2026. 

O presidente do CNJ e do STF, 
ministro Luiz Fux afirmou que os 
precedentes transmitem segurança 
jurídica, evitam erros judiciais e 
conduzem as pessoas à conciliação.  

“Na medida em que todos são iguais 
perante a lei, todos têm que ser 
iguais também perante a 
jurisprudência.”  O ministro ressaltou 
que a aplicação dos precedentes 
evita a jurisprudência lotérica e 
também que uma causa seja decidida 
diversamente pelo mesmo tribunal.  

 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4415
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4415
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4415
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4415
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“E, acima de tudo, garante dois 
valores básicos da Constituição 
Federal, que são a isonomia e a 
segurança jurídica.” 

Ele destacou que, entre as obriga-
ções dos tribunais, estão: alimentar o 
banco com a padronização e as infor-
mações previstas; criar grupo para 
permitir a padronização, organização 
e controle dos recursos representa-
tivos da controvérsia; implantar as 
ferramentas tecnológicas necessá-
rias para a alimentação do BNP; en-
caminhar ao CNJ plano de ação para 
a efetiva implementação das ferra-
mentas tecnológicas, indicando pro-
fissionais responsáveis; assim como 
manter controle estatístico, com en-
vio semestral de informações, 
quanto à aplicação dos precedentes 
qualificados previstos no BNP. 

Para o presidente do STJ, ministro 
Humberto Martins, o acordo 
contribuirá para fortalecimento da 
previsibilidade e da segurança 
jurídica. “O Código de Processo Civil 
diz claramente que a prestação 
judicial deve ser rápida e efetiva. Se 
os casos têm a mesma razão, nada 
mais justo que se aplique a mesma 
decisão”. 

Conforme o documento firmado, o 
CNJ se compromete a estimular a 
permanente cooperação com os tri-
bunais superiores; disponibilizar aos 

tribunais amplo acesso às informa-
ções estruturadas constantes do 
BNP por meio da Plataforma Digital 
do Poder Judiciário; possibilitar, na 
pesquisa textual de precedentes, a 
utilização de conectivos de pesquisa 
semelhantes aos adotados pelo STF e 
pelos tribunais superiores, permi-
tindo recuperação assertiva e padro-
nizada nacionalmente de informa-
ções sobre os precedentes; apresen-
tar, na pesquisa estatística, informa-
ções para toda a comunidade jurídica, 
com informações sobre o tema e a 
classe, assim como agregar 
oportunamente ferramenta que 
permita a identificação e tratamento 
em lote dos processos aos quais os 
precedentes se apliquem. 

Na avaliação do presidente do TST, 
ministro Emmanoel Pereira, a 
iniciativa revela a sinergia entre os 
órgãos superiores e se constitui 
ferramenta relevante para garantir o 
respeito ao prazo razoável para 
duração do processo, resultando em 
uma Justiça mais célere e efetiva. 

A norma do CNJ determina os prece-
dentes que devem ser observados 
pelos tribunais a fim de uniformiza-
rem sua jurisprudência, contribuindo 
para a padronização das decisões da 
magistratura. Precedentes qualifica-
dos são os pronunciamentos judiciais 
listados nos incisos I a V do art. 927 
do Código de Processo Civil. E os 
precedentes, em sentido lato, são os 
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pedidos de uniformização de inter-
pretação de lei de competência do 
STJ, os enunciados de súmula do 
STM, do TSE, do TST, dos Tribunais de 
Justiça, dos Tribunais Regionais Fe-
derais, dos Tribunais de Justiça Mili-
tares, dos Tribunais Regionais Eleito-
rais, dos Tribunais Regionais do Tra-
balho e os pedidos representativos 
de controvérsia da Turma Nacional 
de Uniformização dos juizados espe-
ciais federais, assim como os prece-
dentes normativos e as orientações 
jurisprudenciais do TST. 
 
O estabelecimento do termo de coo-
peração técnica é uma prova da uni-
dade do Poder Judiciário, conforme 
avaliação do presidente do TSE, mi-
nistro Edson Fachin. “Trata-se de um 
esforço coordenado inédito da Jus-
tiça que promete impulsionar a valo-
rização dos precedentes judiciais. 
Casos semelhantes devem ser trata-
dos de forma semelhante”. 

O acompanhamento da execução do 
projeto será realizado pela Secreta-
ria-Geral do CNJ, que designará ges-
tores para acompanhar a execução 
do acordo. Os tribunais superiores 
deverão designar gestores para 
acompanhar, gerenciar e administrar 
a execução do acordo, que não en-
volve transferência de recursos. 

 

O presidente do STM, ministro gene-
ral do Exército Luís Carlos Gomes 
Mattos, classificou o evento como de 
grande importância para o Judiciário.  

“Reafirmamos o compromisso do 
STM de defender a unidade da Jus-
tiça, que agora dispõe de uma 
ferramenta que contribui com a 
segurança jurídica e para 
manutenção da coerência das 
decisões”. 

CNJ em 10.05.2022. 

 
3. Julgamentos Relevantes  
_________________________________________ 

Produtos agrícolas - Soja e milho - 

Bens de capital - Não caracterização 

- Parte final do § 3º do art. 49 da Lei 

nº 11.101 de 2005 - Não incidência 

■O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

Terceira Turma, por unanimidade, 

entendeu que os Produtos agrícolas 

- soja e milho - não são bens de ca-

pital essenciais à atividade empresa-

rial, não incidindo a norma contida na 

parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 

11.101 de 2005. 

Por ocasião do julgamento do 

Recurso Especial 1.758.746/GO (Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 

1.10.2018), a Terceira Turma do STJ, à 

unanimidade, reconheceu que, se 
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determinado bem não puder ser 

classificado como bem de capital, ao 

juízo da recuperação não é dado 

fazer nenhuma inferência quanto à 

sua essencialidade. É expressa, 

nesse sentido, a parte final do § 3º do 

art. 49 da Lei de Falência e 

Recuperação de Empresas (LFRE), 

que faz referência direta e unívoca a 

bens de capital essenciais à atividade 

empresarial. 

Vale dizer, a lei de regência não 

autoriza o juiz a impedir a venda ou a 

retirada do estabelecimento do 

devedor de bens, ainda que 

essenciais, que ostentem outra 

natureza que não a de bem de capital. 

Veja-se que nem mesmo a 

caracterização do bem como de 

capital constitui circunstância 

suficientemente apta, por si só, a 

impedir sua retirada caso não se 

perceba sua essencialidade à 

atividade empresarial. 

Assim, na hipótese de não estarem 

preenchidos dois pressupostos, 

quais sejam: 

(i) bem classificado como de capital e 

(ii) de reconhecida essencialidade à 

atividade empresarial -, é descabido 

ao juízo, como regra, obstar sua 

saída da posse do devedor com base 

na ressalva da parte final do art. 49, 

§ 3º, da LFRE. 

Cumpre, todavia, definir o que se 

pode entender como bem de capital, 

a fim de perquirir se os grãos de soja 

e milho produzidos pelos recorridos 

podem ser classificados como tal. 

Por ocasião do julgamento do 

Conflito de Competência 153.473/PR 

(DJe 26.6.2018), a Segunda Seção 

desta Corte debruçou-se sobre tal 

questão conceitual. Na oportunidade, 

constou do voto vencido que, "por 

bem de capital, deve-se 

compreender aqueles imóveis, 

máquinas e utensílios necessários à 

produção.  

Não é, portanto, o objeto de 

comercialização da pessoa jurídica 

em recuperação judicial, mas o 

aparato, seja bem móvel ou imóvel, 

necessário à manutenção da 

atividade produtiva, como veículos de 

transporte, silos de armazenamento, 

geradores, prensas, colheitadeiras, 

tratores, para exemplificar alguns 

que são utilizados na produção dos 

bens ou serviços". 

Já o bem de consumo (em oposição 

ao bem de capital) "constitui aquilo 

que é produzido com utilização do 

bem de capital, seja durável ou não 

durável, e que será comercializado 

pela empresa, ou prestado na forma 

de serviços". 
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De se notar, outrossim, que, segundo 

dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, dentre os produtos que 

constituem bens de capital do setor 

agrícola não estão incluídos grãos, 

englobando, ao revés, apenas o 

maquinário utilizado na produção: 

tratores agrícolas, máquinas e 

aparelhos para irrigação, arados e 

charruas, máquinas e aparelhos de 

pulverização, máquinas para limpeza 

e seleção de grãos, máquinas e 

aparelhos para avicultura, reboques 

e semi-reboques, semeadores, 

plantadeiras e adubadores, máquinas 

para colheita, secadores, silos etc. 

Destarte, no particular, não há razão 

apta a sustentar a hipótese de que os 

grãos cultivados e comercializados 

(soja e milho) constituam bens de 

capital, pois, a toda evidência, não se 

trata de bens utilizados no processo 

produtivo, mas, sim, do produto final 

da atividade empresarial por eles 

desempenhada. 

REsp. nº 1.991.989. 

 

 

 

 

 

 

Hipóteses para recuperação de 

sociedades de propósito específico 

imobiliárias 

■A Terceira Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) definiu as possi-
bilidades de submissão de socieda-
des de propósito específico (SPE) que 
atuam na atividade de incorporação 
imobiliária aos efeitos da recupera-
ção judicial. 

O entendimento da Terceira Turma foi 
estabelecido em processo de 
recuperação judicial que envolve 
grupo empresarial formado 
por holdings e por diversas 
sociedades de propósito específico. O 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP) havia admitido a possibilidade 
de recuperação para as SPE em 
geral, com exceção daquelas 
dedicadas à incorporação imobiliária, 
independentemente do regime de 
afetação patrimonial. 

Com base nesse posicionamento, o 
TJSP concluiu que deveriam ser 
afastadas da recuperação as SPE 
com patrimônio de afetação; as 
sociedades que já haviam exaurido o 
seu objeto e não tinham mais 
estoque; e aquelas que, apesar da 
existência de estoque, não tinham 
mais dívidas. O tribunal também 
negou a recuperação para as SPE 
que estavam inoperantes, pois não 
haveria atividade empresarial a ser 
preservada. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%27202103231238%27.REG.
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Afetação de patrimônio busca garantir a 

execução do empreendimento pela SPE 

Relator do recurso do grupo 
empresarial, o ministro Villas Bôas 
Cueva explicou que as SPE são 
pessoas jurídicas constituídas com a 
finalidade exclusiva de executar 
determinado projeto. Como forma de 
garantir essa finalidade e evitar o 
desvio de recursos captados para a 
execução do objeto social, o 
magistrado lembrou que a Lei 10.931 
de 2004 acrescentou os artigos 31-A 
a 31-F à Lei 4.591 de 1964, 
introduzindo a figura do patrimônio 
de afetação na incorporação 
imobiliária. 

"A afetação patrimonial implica a 
separação de uma parte do 
patrimônio geral do incorporador, 
que ficará vinculada a um 
empreendimento específico, a partir 
da averbação de um termo de 
afetação no registro de imóveis", 
esclareceu o relator. 

SPE, com ou sem patrimônio de 

afetação, pode, em tese, submeter-se à 

recuperação 

No campo da incorporação imobiliá-
ria, comentou o ministro, as ativida-
des são normalmente estruturadas 
por meio de uma holding, responsá-
vel por controlar várias SPE – cada 
uma constituída para um empreendi-

mento específico. Nesse caso, pros-
seguiu, os pedidos de recuperação 
são feitos pelo grupo empresarial. 

Segundo Villas Bôas Cueva, a Lei 
11.101 de 2005 não veda a submissão 
das incorporadoras ao regime da re-
cuperação, nem impede expressa-
mente a concessão de seus efeitos 
às SPE, com ou sem patrimônio de 
afetação. 

Entretanto, no caso das SPE com pa-
trimônio de afetação, "os créditos 
oriundos dos contratos de alienação 
das unidades imobiliárias, assim 
como as obrigações decorrentes da 
atividade de construção e entrega 
dos referidos imóveis, são insuscetí-
veis de novação, não podendo o pa-
trimônio de afetação ser contami-
nado pelas outras relações jurídicas 
estabelecidas pelas sociedades do 
grupo", afirmou o ministro. 

"Encerrada a obra e entregues as 
unidades aos adquirentes, o patrimô-
nio de afetação se exaure. Eventuais 
sobras voltarão a integrar o patrimô-
nio geral da incorporadora e, so-
mente a partir desse momento, po-
derão ser utilizadas para o paga-
mento de outros credores", 
prosseguiu. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591.htm#art31A
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591.htm#art31A


 

23 
 

Condições para a recuperação das SPE 

que não administram patrimônio de 

afetação 

Já as SPE que não administram 
patrimônio de afetação podem se 
valer dos benefícios da recuperação, 
desde que não utilizem a 
consolidação substancial e desde 
que a incorporadora não tenha sido 
destituída pelos adquirentes na 
forma do artigo 43, inciso VI, da Lei 
4.591 de 1964. 

No caso da consolidação substancial, 
a Lei 11.101 de 2005 possibilita a 
apresentação de um único plano de 
recuperação para as empresas que 
integram o mesmo grupo econômico. 

"Com efeito, a estipulação da socie-
dade de propósito específico tem sua 
razão de ser na execução de um ob-
jeto social único, evitando a confusão 
entre o seu caixa e as obrigações dos 
diversos empreendimentos criados 
pela controladora. Diante disso, não 
se mostra possível a reunião de seus 
ativos e passivos com os das outras 
sociedades do grupo em consolida-
ção substancial, salvo se os credores 
considerarem essa situação mais 
benéfica", afirmou Villas Bôas Cueva. 

O relator também ponderou que, no 
caso da decretação de quebra da 
incorporadora, a falência não atingirá 
as incorporações submetidas à 
afetação. Nesse caso, cabe aos 
adquirentes optar pela continuação 

da obra ou pela liquidação do 
patrimônio de afetação, nos termos 
do artigo 31-F da Lei 4.591 de 1964. 

No caso dos autos, ele disse que o 
TJSP concluiu não haver atividades a 
serem preservadas nas SPE da 
incorporadora. Ao constatar a 
ausência de atividade das 
recorrentes, o tribunal de origem 
"não incursionou na viabilidade 
econômica das empresas, mas, sim, 
verificou a ausência de um dos 
pressupostos para o deferimento do 
pedido de processamento – o 
exercício de atividade regular pelo 
prazo de dois anos", salientou o 
ministro. E rever esse entendimento 
exigiria o reexame de fatos e provas, 
procedimento vedado em recurso 
especial pela Súmula 7 do STJ. 

REsp. nº 197.3180. 

 

Concurso de credores - Art. 962 do 

Código Civil - Múltiplas penhoras - 

Idêntico privilégio - Forma de rateio - 

Proporcionalidade em relação ao 

valor dos respectivos créditos 

■O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

Terceira Turma, entendeu por 

unanimidade que a solvência dos 

créditos privilegiados detidos por 

credores concorrentes (concurso 

particular) independe de se perquirir 

acerca da anterioridade da penhora, 

devendo o rateio do montante 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591.htm#art43VI
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591.htm#art43VI
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=REsp%201973180
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=REsp%201973180
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constrito ser procedido de forma 

proporcional ao valor dos créditos 

(art. 962 do CC). 

O propósito recursal consiste em 
definir se a anterioridade da penhora 
constitui critério a ser considerado 
para estabelecimento da forma de 
satisfação dos créditos de igual 
privilégio em concurso particular de 
credores. 

A norma do art. 908 do CPC de 2015, 
segundo a qual deve ser observada a 
anterioridade da penhora (e que 
repete, no que importa à espécie, o 
teor do art. 711 do CPC de 1973), incide 
apenas e tão somente quando se 
tratar de credores quirografários, 
não se aplicando, portanto, aos 
detentores de privilégio. 

Segundo a doutrina, "a preferência 
emanada da anterioridade da pe-
nhora, porém, é condicional e even-
tual, visto que apenas atua em sua 
plenitude quando concorrerem ao di-
nheiro penhorado, ou ao produto da 
alienação judicial de outro bem, dois 
ou mais credores quirografários, não 
envolvendo credores pertencentes 
àquele segundo grupo, cuja primazia 
é oriunda de direito material. Dessa 
forma, além de depender da solvên-
cia do executado, pressuposto geral 
ao concurso particular de credores 
[...], para ser plenamente eficaz de-
pende também da inexistência de 

credores concorrentes com título le-
gal à preferência". 

Desse modo, não havendo necessi-
dade de se perquirir acerca de qual 
credor obteve a penhora anterior-
mente, aplica-se ao concurso parti-
cular de credores formado por titula-
res de verbas privilegiadas de 
mesma natureza - como no 
particular - a norma insculpida no 
art. 962 do Código Civil. 

REsp. nº 1.987.941. 

Pedido de recuperação judicial de 

produtor rural que comprovada-

mente exerce atividade rural há mais 

de dois anos - Ainda que esteja re-

gistrado na Junta Comercial há me-

nos tempo 

■O Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), Segunda Seção, acolheu a pro-

posta de afetação dos REsps 

1.905.573/MT e 1.947.011/PR ao rito 

dos recursos repetitivos, a fim de 

uniformizar o entendimento a res-

peito da seguinte controvérsia: defi-

nir a possibilidade de deferimento de 

pedido de recuperação judicial de 

produtor rural que comprovada-

mente exerce atividade rural há mais 

de dois anos, ainda que esteja regis-

trado na Junta Comercial há menos 

tempo. 

ProAfR no REsp. nº 1.905.573. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%27202102586721%27.REG.
https://processo.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%28%28PAFRESP.clas.+ou+%22ProAfR+no+REsp%22.clap.%29+e+%40num%3D%221905573%22%29+ou+%28%28PAFRESP+ou+%22ProAfR+no+REsp%22%29+adj+%221905573%22%29.suce.
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Sucessão empresarial irregular - 

Comprovação formal - Desnecessi-

dade. Prosseguimento na exploração 

da mesma atividade econômica, no 

mesmo endereço e com o mesmo ob-

jeto social -  Presunção 

■O Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), Quarta Turma, entendeu por 

unanimidade que a caracterização da 

sucessão empresarial fraudulenta 

não exige a comprovação formal da 

transferência de bens, direitos e 

obrigações à nova sociedade, 

admitindo-se sua presunção quando 

os elementos indiquem que houve o 

prosseguimento na exploração da 

mesma atividade econômica, no 

mesmo endereço e com o mesmo 

objeto social. 

Foi asseverada a ocorrência da 
sucessão empresarial "de fato", ante 
a comprovação da continuidade, pela 
adquirente, da mesma atividade 
empresarial exercida pela sociedade 
alienante, no mesmo endereço e 
utilizando-se da mesma mão de obra 
e de todas as máquinas e 
equipamentos a esta pertencentes, 
em decorrência de um nada crível 
instrumento particular de comodato, 
registrando, ainda, o encerramento 
das atividades da sucedida e a 
incorporação de sua clientela pela 
sucessora. 

Conforme asseverou o Tribunal de 
origem: "dessume-se do disposto 
nos arts. 1.142 e 1.143 do CC que o 
estabelecimento comercial é um 
complexo de bens materiais e ima-
teriais organizados para o exercício 
da atividade empresarial, sendo 
considerado uma universalidade de 
fato que, unitariamente, pode ser 
objeto de transferência onerosa, 
configurando então o que se 
denomina de trespasse, o qual dá azo 
à sucessão empresarial regular, 
assim entendida aquela que é 
implementada segundo os ditames 
legais (arts. 1.145 e 1.146 do CC). Nada 
obstante, é também possível que a 
negociação envolva apenas partes do 
estabelecimento, nos termos do art. 
90, parágrafo único, do CC, não se 
verificando, nessa hipótese, a 
sucessão empresarial. Outrossim, 
em face do art. 1.143 do CC, a doutrina 
ensina que "não se requer 
observância de forma especial para o 
trespasse" em si mesmo 
considerado. Nessa linha de 
intelecção, dada a inexistência de 
requisitos legais imperativos para 
formalização do contrato de 
trespasse, pode-se aferir a sua 
ocorrência, no caso concreto, a partir 
de um critério objetivo, qual seja a 
efetiva transmissão da fun-
cionalidade do estabelecimento". 
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Por fim, esclarece-se que o § 1º do 
art. 1.142 do CC, incluído pela Lei nº 
14.195 de 2021, não trouxe qualquer 
inovação jurídica, mas tão somente 
explicitou que o estabelecimento 
comercial não se confunde com o 
local onde se exerce a atividade 
empresarial. 

AgInt no REsp. nº 1.837.435. 

Efeitos da desconsideração da 
personalidade jurídica podem atingir 
fundos de investimento 

■Para a Terceira Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), é possível 

que os efeitos da desconsideração da 

personalidade jurídica atinjam os 

fundos de investimento. Segundo o 

colegiado, embora esses fundos não 

tenham personalidade jurídica, eles 

titularizam direitos e obrigações e, 

além disso, podem ser constituídos 

ou utilizados de forma fraudulenta 

pelos cotistas – pessoas físicas ou 

jurídicas –, fatos que justificam a 

aplicação do instituto. 

Com esse entendimento, o colegiado 

manteve acórdão o Tribunal de 

Justiça de São Paulo que, no curso de 

uma execução, confirmou a rejeição 

dos embargos de terceiro opostos 

por um Fundo de Investimento em 

Participações (FIP) contra o bloqueio 

e a transferência de ativos de sua 

propriedade, após a desconsideração 

da personalidade jurídica de uma 

empresa holding. 

Em recurso especial dirigido ao STJ, 

o fundo de investimento alegou que 

não foram preenchidos os requisitos 

legais para a desconsideração da 

personalidade jurídica, tendo em 

vista que os FIPs são constituídos 

sob a forma de condomínio fechado, 

sem personalidade jurídica, motivo 

pelo qual não poderiam ser atingidos 

pela medida. 

Comprovação de abuso de direito au-

toriza desconsideração da personali-

dade 

O ministro Villas Bôas Cueva, relator, 

explicou que a Lei nº 4.728 de 1965, ao 

disciplinar o mercado de capitais, re-

almente caracterizou os fundos de 

investimento como entes constituí-

dos sob a forma de condomínio, 

definição posteriormente seguida 

pelo Banco Central na Circular nº 

2.616 de 1995. 

Atualmente, prosseguiu, está em 

vigor a Instrução 555 de 2014 da 

Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), segundo a qual o fundo de 

investimento pode ser constituído 

sob a forma de condomínio aberto – 

que permite ao cotista solicitar o 

resgate de suas cotas – ou fechado – 

no qual as cotas só são resgatadas 

ao fim do prazo de duração do fundo. 

https://processo.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1837435


 

27 
 

Além de lembrar que os fundos estão 

sujeitos a regramento específico da 

CVM, o ministro destacou que esse 

tipo de condomínio, embora seja 

destituído de personalidade jurídica e 

exerça suas atividades por meio de 

administrador, é dotado de direitos, 

deveres e obrigações. 

"Assim, o fato de ser o FIP constituído 

sob a forma de condomínio e não 

possuir personalidade jurídica não é 

capaz de impedir, por si só, a 

aplicação do instituto da 

desconsideração da personalidade 

jurídica em caso de comprovado 

abuso de direito por desvio de 

finalidade ou confusão patrimonial", 

afirmou. 

Fundo teria sido constituído para 

ocultar patrimônio de empresas do 

grupo 

Citando doutrina a respeito do tema, 

Villas Bôas Cueva ressaltou que as 

prerrogativas do artigo 1.314 do 

Código Civil não são conferidas ao 

cotista de fundo de investimento, 

tendo em vista que ele não desfruta 

plenamente de direitos relacionados 

aos ativos que possua no fundo 

constituído, mas apenas dos direitos 

ligados à sua fração de participação. 

Nesse sentido, o relator reconheceu 

que o patrimônio gerido pelo FIP 

pertence, em condomínio, a todos os 

investidores, o que impede a 

responsabilização do fundo pela 

dívida de um único cotista. 

"Apenas em tese, repita-se, não 

poderia a constrição judicial recair 

sobre o patrimônio comum do fundo 

de investimento por dívidas de um só 

cotista, ressalvada a penhora apenas 

da sua cota-parte", completou o 

ministro. 

No caso dos autos, entretanto, Villas 

Bôas Cueva destacou que essa regra 

deve ceder à constatação de que a 

própria constituição do fundo de 

investimento ocorreu de forma 

fraudulenta, como modo de encobrir 

ilegalidades e ocultar o patrimônio de 

empresas integrantes do mesmo 

grupo econômico – tomando-se 

cuidado, contudo, para não atingir as 

cotas daqueles que não possuam 

nenhuma ligação com a parte 

executada no processo. 

O relator ressaltou que, no momento 

da constrição determinada pelo juízo 

da execução, como consequência da 

desconsideração inversa da 

personalidade jurídica do devedor, o 

fundo de investimento possuía 

apenas dois cotistas, ambos 

integrantes do mesmo conglomerado 

econômico – o que revela que o ato 

judicial não atingiu o patrimônio de 

terceiros. 
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"Além disso, o fato de o fundo de in-

vestimento ser fiscalizado pela CVM 

e de ter todas as informações audita-

das e disponibilizadas publicamente 

não impede a prática de fraudes as-

sociadas, não às atividades do fundo 

em si, mas dos seus cotistas 

(pessoas físicas ou jurídicas), que 

dele se valem para encobrir 

ilegalidades e ocultar patrimônio.  

Disso também resulta a irrelevância 

do fato de se aferir incremento em 

seu patrimônio líquido", concluiu. 

REsp. nº 1.965.982. 
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