
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1697634 - SP (2020/0102402-4)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : ADRIANA GIOIA GONCALVES DIAS
AGRAVANTE : JOAO BAPTISTA GONCALVES DIAS
ADVOGADO : CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO : COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134

DANIEL DE SOUZA - SP150587
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
JOSE GUILHERME SILVEIRA PASCHOAL - SP280305

INTERES. : COMPASSO ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO BENINI - SP184647

MARÍLIA VOLPE ZANINI MENDES BATISTA - SP167562
MAURÍCIO SURIANO - SP190293
FELIPE BARBI SCAVAZZINI - SP314496

 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
INADMISSIBILIDADE.
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido 
e, nessa extensão, desprovido

DECISÃO

Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por ADRIANA GIOIA 

GONCALVES DIAS e JOAO BAPTISTA GONCALVES DIAS, contra decisão que negou 

seguimento a recurso especial fundamentado, exclusivamente, na alínea "a" do 

permissivo constitucional.

Agravo em recurso especial interposto em: 13/12/2019.

Concluso ao gabinete em: 25/08/2020.

Edição nº 0 - Brasília,    
Documento eletrônico VDA26477694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  FÁTIMA NANCY ANDRIGHI   Assinado em: 31/08/2020 20:40:28
Publicação no DJe/STJ nº 2984 de 02/09/2020. Código de Controle do Documento: 34d4113f-3db0-4bd0-a2ee-07535ac20c1c



Ação: de recuperação judicial de ADRIANA GIOIA GONCALVES DIAS e JOAO 

BAPTISTA GONCALVES DIAS.

Decisão interlocutória: deferiu o pedido de recuperação judicial. 

Acórdão: deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento 

interposto por COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS, para excluir da 

recuperação judicial a ADRIANA GIOIA GONCALVES DIAS, nos termos da seguinte ementa:

 
Recuperação judicial - Deferimento do processamento Produtor rural 

Possibilidade de ajuizamento do requerimento, a partir do exercício da faculdade 
concedida pelo artigo 971 do CC/2002 - Documentos demonstrativos do efetivo 
exercício das atividades há mais de dois anos Exame concreto dos dados fornecidos 
Exclusão da agravada Adriana Gioia Gonçalves Dias em razão da ausência de 
comprovação específica de exercício da atividade de produtor rural por dois anos 
antes do ajuizamento da petição inicial - Decisão parcialmente reformada Recurso 
parcialmente provido.

 
Embargos de Declaração: opostos por ambas as partes, foram rejeitados. 

Recurso especial: alega violação dos arts. 1.022, II, do CPC/15 e do art. 42, 

parágrafo único do Decreto n° 59.566, de 1966. Além da negativa de prestação 

jurisdicional, sustenta que o contrato de parceria agrícola subscrito por JOÃO BAPTISTA 

GONÇALVES DIAS, foi firmado na qualidade de chefe do conjunto familiar. Aduz ser 

dependente de JOÃO BAPTISTA GONÇALVES DIAS, tendo contraído obrigações passivas 

para proveito da atividade econômica desenvolvida por ele, sugerindo que os atos 

praticados na vigência da parceira devem ser computados em benefício do conjunto 

familiar.

 
RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.

 
- Da violação do art. 1.022 do CPC/2015
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 

do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à 

hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que 

de forma diversa daquela pretendida pela parte.

A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3ª Turma, DJe 

de 02/02/2018 e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4ª Turma, DJe de 16/02/2018.

No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e 
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expressamente acerca do contrato de parceria agrícola, de maneira que os embargos de 

declaração opostos pela parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento.

Veja-se os seguintes trechos do acórdão proferido em sede de embargos de 

declaração (e-STJ fls. 288/289):

 
Soma-se que o artigo 92 da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra), em 

especial o texto de seu "caput", não permite a conclusão proposta pela embargante 
Adriana Gioia Gonçalves Dias, que confunde regras atinentes à sucessão na 
execução de parcerias rurais, tentando, mais uma vez, estabelecer uma artificial 
"blindagem" patrimonial, mesmo sem o exercício efetivo de atividade apta a lhe 
conferir a qualidade de produtora rural.

A celebração do contrato de parceria não é extensiva ao cônjuge, 
mesmo porque, caso fosse ela atingida por uma indenização deferida em favor do 
contratante, arguiria, sem dúvida e com razão, não ter assumido o vínculo 
obrigacional.

Permite-se, isso sim, na hipótese de falecimento, o prolongamento do 
contrato, até mesmo diante da potencial pendência de uma colheita e estando os 
eventos ligados à atividade rural vinculados às condições climáticas e peculiares ao 
desenvolvimento das diversas culturas (STJ, REsp 1459668/MG, Rel. Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 
18/12/2017).

Não estão presentes os vícios ora apontados. Há, aqui, apenas a 
intenção de um incabível reexame.

 
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema, não 

há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15, incidindo, quanto ao ponto a Súmula 

568/STJ.

 
- Do reexame de fatos e provas
O TJ/SP ao analisar o recurso interposto pela agravada, concluiu o seguinte (e-

STJ fls. 254/255):

 
O agravado João Batista Gonçalves Dias, concretamente, apresentou 

documentos, comprovando o desenvolvimento de atividade rural, ao menos, desde 
01 de julho de 2013 (fls. 153/157 dos autos de origem), data em que firmou 
contrato de parceria agrícola para explorar, como produtor rural, o plantio e a 
colheita de cana-de açúcar. Foram apresentadas, também, cópias de declaração de 
imposto de renda de pessoa física do ano calendário de 2017, com o específico 
apontamento de sua condição de produtor rural (fls. 58/69 dos autos de origem).

A agravada Adriana Gioia Gonçalves Dias, por outro lado, não 
apresentou qualquer documento, além do recente registro perante a Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP). Em que pese a alegação dos agravados 
quanto à necessidade do reconhecimento da consolidação substancial em razão de 
explorarem a atividade rural em regime de comunhão familiar (fls. 01/13 dos autos 
de origem), a agravada não demonstrou de forma efetiva atuação concreta como 
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produtor rural nos dois anos anteriores ao ajuizamento da petição inicial.
O r. Juízo “a quo” deferiu, inicialmente, apenas a consolidação 

processual (fls. 149), pendente a apreciação do pedido de consolidação substancial 
em razão de outras providências determinadas, mas Adriana Gioia Gonçalves Dias, 
colocada na posição de dependente, não pode se valer de sua posição de cônjuge 
para obter, de maneira artificial, uma “blindagem” patrimonial, deturpando os 
escopos básicos da recuperação judicial definidos pelo artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Nada impede, então, diante da comprovação feita e apreciada a 
legislação vigente, possa João Batista Gonçalves Dias, na qualidade de produtor 
rural, ter seu requerimento de recuperação judicial processado, feita exceção a 
Adriana Gioia Gonçalves Dias, conforme o constatado acima.

Tudo somado, pequeno reparo merece a decisão recorrida, não 
subsistindo óbice subjetivo ao processamento da recuperação judicial enfocada, 
ressalvada a exclusão explicitada.

 
Desse modo, alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto ao ponto, 

exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 

7/STJ.

 

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III e 
IV, “a”, do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do 
recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se 
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar 
sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.  

Brasília, 28 de agosto de 2020.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Relatora
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