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RELATÓRIO DA VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS  

 – FASE EXTRAJUDICIAL –  

 (ART. 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005)  

 

DEVEDORES(AS): HENRIQUE RUFFATO RODRIGUES ME., JOSÉ 

AIRTON BRUM RODRIGUES ME. e LIZETE RUFFATO ME. 

AJUIZAMENTO: 24/06/2020 

_____________________________________________________________ 

01. 

Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A 

Natureza: divergência de valor e de sujeição à Recuperação Judicial. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 34.866,95 – crédito com garantia 

real (art. 41, II, da LRF) – HENRIQUE RUFFATO RODRIGUES ME. 

Pretensão: reconhecimento da não sujeição dos créditos à Recuperação 

Judicial, tendo em vista a celebração de operações com os Recuperandos 

enquanto pessoas físicas; subsidiariamente, a majoração do valor do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

• R$ 91.835,43 - crédito com garantia real (art. 41, II, da LRF) - 

HENRIQUE RUFFATO RODRIGUES ME. (subsidiariamente); 

• R$ 205,17 – crédito quirografário – (art. 41, III, da LRF) - HENRIQUE 

RUFFATO RODRIGUES ME. (subsidiariamente). 

Documentos apresentados: divergência; cédula de crédito bancário nº 

40/12710-9; proposta de adesão a produtos e serviços pessoa física (C/C 

53.627 e Ag: 617-3); demonstrativo de conta vinculada; extrato de conta 

bancária. 

Contraditório: doc. anexo. 

Resultado:  

(i) da sujeição dos débitos dos produtores rurais José Airton Brum 

Rodrigues, Henrique Ruffato Rodrigues e Lisete Ruffato:  

- sustenta o credor a não sujeição dos débitos contraídos pelo produtor rural 

Henrique Ruffato Rodrigues ao procedimento recuperacional; 



 

 

- 2 - 

- o Recuperando discordou da pretensão, sustentando que “a mesma não 

pode prosperar, visto que o assunto se encontra esgotado pela decisão 

judicial, a esta altura irrecorrível, que mandou processar a RJ”; 

- com razão o Recuperando, o pleito não merece prosperar; 

- senão vejamos; 

- em primeiro lugar, a possibilidade de deferimento do processamento da 

Recuperação Judicial em favor de produtores rurais foi tema de recentes 

decisões das 3ª e 4ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça; 

- inicialmente, no âmbito do REsp. n.º 1.800.032/MT, cuja ementa abaixo se 

colaciona:   

 
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO 
RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO 
DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 
E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO 
PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
(LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. 
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor 
rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação 
regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de 
sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 
966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o 
produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito 
a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à 
inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos 
decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de 
empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o 
empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o 
transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com 
o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao 
empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a 
retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia 
antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, 
por ser obrigatório, somente pode operar efeitos 
prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa 
na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, 
empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime 
empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, 
simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos 
desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor 
rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação 
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judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando 
que comprove, no momento do pedido, que explora 
regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, 
portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele 
período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de 
exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas 
razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às 
obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do 
empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando 
também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e 
dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. 
Recurso especial provido, com deferimento do processamento da 
recuperação judicial dos recorrentes.” (REsp 1800032/MT, Rel. 
Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) 
(grifamos) 

 

- logo na sequência, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1811953/MT, a 

3ª Turma do STJ pacificou o entendimento da 2ª Seção da Corte para 

autorizar o ajuizamento e o processamento de recuperações judiciais 

intentadas por produtores rurais, conforme abaixo colacionado: 

 
“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE 
EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA 
ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, 
PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA 
COMERCIAL. DEFERIMENTO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO. 
1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da 
aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício 
regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 
11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da 
recuperação judicial requerido por empresário individual rural que 
exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais 
de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 
(dois) anos na Junta Comercial. 
2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade 
econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e 
princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, 
como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades 
simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica 
rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva 
legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual 
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possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao 
regime jurídico empresarial. 
3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício 
profissional da atividade econômica rural organizada para a 
produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à 
sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta 
Comercial. 
Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como 
faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por 
meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 
3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do 
produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. 
Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário 
rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a 
autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 
3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a 
assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. 
Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de 
empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade 
econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição 
do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza 
a qualificação jurídica de empresário, presente em momento 
anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro 
Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação 
própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico 
empresarial. 
4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, 
claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário 
comum. 
Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade 
jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a 
conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o 
empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza 
declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo 
submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico 
empresarial. 
4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do 
processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico 
empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em 
empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a 
voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A 
inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de 
procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem 
reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do 
REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma 
do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 
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4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a 
conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente 
porque este já se encontra em situação absolutamente regular, 
mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente 
a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, 
possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação 
jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever 
na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 
5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das 
Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do 
Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro 
Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início 
de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da 
atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à 
inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo 
mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da 
consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce 
profissional e regularmente sua atividade econômica 
independentemente de sua inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua 
em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, 
ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter 
ao regime jurídico empresarial. 
6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação 
judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é 
absolutamente desnecessário para que o empresário rural 
demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício 
profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, 
podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, 
principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 
7. Recurso especial provido” 
(REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) 

 

- em segundo lugar, por força das alterações legislativas concursais 

introduzidas pela entrada em vigor da Lei 14.112/2005, a LRF passou a prever 

a expressa possibilidade de ajuizamento de recuperações judiciais por 

produtores rurais; 

- é o que se colhe da leitura do art. 48, §§ 2º e 3º, in verbis: 

 
“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no 
momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais 
de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, 
cumulativamente: 
[...] 
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§ 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, 
admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste 
artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio 
de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a 
ECF, entregue tempestivamente.      
§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste 
artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por 
pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor 
Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros 
contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço 
patrimonial, todos entregues tempestivamente.”  

  

- nesse sentido, em que pese os Recuperandos tenham se registrado na Junta 

Comercial do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2020, lograram 

comprovar o exercício de atividade empresarial há mais de dois anos, 

conforme atestado pelos documentos juntados no Evento 01 – OUT11, 

OUT12 e OUT13, a saber: 

 

● Nota Fiscal de Produtor n.º P 151 214689, emitida em 16/08/2016, 

constando como emitente Jose Airton Brum Rodrigues e Lisete 

Ruffato; 

● Nota Fiscal de Produtor n.º P 164 9667435, emitida em 27/04/2020, 

constando como emitentes Jose Airton Brum Rodrigues e Lisete 

Ruffato;  

● Nota Fiscal de Produtor n.º P 164 967434, emitida em 16/12/2019, 

constando como emitentes Jose Airton Brum Rodrigues e Lisete 

Ruffato;  

● Nota fiscal de Produtor n.º P 172 441698, emitida em 01/03/2017, 

como emitente Henrique Ruffato Rodrigues;  

● dentre outras;  

 

- em terceiro e último lugar, a possibilidade de sujeição dos débitos contraídos 

pelos produtores rurais foi objeto da decisão proferido no Evento 121, 

 
1 “[...] Com razão os autores, sendo verificado que realmente foi comprovada a juntada de 

documentação referente à inscrição daqueles na Junta Comercial. 
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posteriormente mantida em grau recursal no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 5066025-02.2020.8.21.7000, interposto por BANCO JOHN 

DEERE S/A: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 
ANTERIOR AO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. 
POSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE 
COMPROVAÇÃO A PARTIR DO ART. 48, PAR. 2º, LEI 11.101/05. 
INSCRIÇÃO DE CUNHO DECLARATÓRIO. ART. 971, CC. 
MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. 
MANTIDA A VEDAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. 
APELAÇAO CÍVEL DESPROVIDA.” 
(Agravo de Instrumento, Nº 5066025-02.2020.8.21.7000, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Luis 
Augusto Coelho Braga, Julgado em: 11-02-2021) 
 

- por isso, a sujeição dos créditos ao procedimento recuperacional já foi objeto 

de análise, de modo que qualquer irresignação quanto ao seu conteúdo 

deveria ser manifestada mediante interposição de recurso cabível, não se 

mostrando a presente divergência como via procedimental adequada para a 

discussão em tela;  

- em complemento, gize-se que a sujeição dos créditos anteriores ao registro 

é objeto do Enunciado nº 96, da III Jornada de Direito Comercial do Conselho 

da Justiça Federal, a seguir reproduzido: 

 
“A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou 
jurídica, sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, 
inclusive os anteriores à data da inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis.” 

 

➢ VALORES QUE O BANCO DO BRASIL S/A DIVERGE NA LISTA DE 

CREDORES DE HENRIQUE RUFFATO 

(i) Cédula de Crédito Bancário nº 40/12710-9: 

 
No caso dos autos, vale dizer que a Recuperação Judicial de empresário que exerça atividade 
rural tem sido reiteradamente reconhecida na doutrina e na jurisprudência, exigindo-se que o 
empresário comprove a inscrição na Junta Comercial, já demonstrado (vide parágrafo 
anterior) e o exercício da atividade por um biênio, demonstrado com a juntada dos 
documentos que acompanham a exordial (documentos 05-13, evento 1) [...]”. 
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- CCB data de 16/06/2017 e destinada à concessão de empréstimo para 

aquisição de máquina semeadora/adubadora; 

- a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial consoante art. 28, 

da Lei nº 10.931/2004:  

 
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e 
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta 
corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.” 

 

- a documentação carreada é suficiente para subsunção ao tipo legal, 

consoante julgado do colendo STJ em sede de recurso representativo da 

controvérsia: 

 
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-

C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A 

CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 

10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA 

DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS 

AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO 

ART. 28 DA LEI REGENTE. 

1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é 

título executivo extrajudicial, representativo de operações de 

crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua 

emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, 

nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de 

crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos 

valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira 

taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de 

modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 

28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 

3. No caso concreto, recurso especial não provido.” 

(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) 

 

- o Credor sustenta que o saldo devedor atualizado seria de R$ 91.835,43; 



 

 

- 9 - 

- o Recuperando, a seu turno, concordou com a pretensão, deixando de 

apresentar qualquer causa modificativa, extintiva ou impeditiva do quanto 

sustentado pela Casa Bancária; 

- acerca da classificação, a Casa Bancária sustenta ser crédito com garantia 

real; 

- da análise da CCB, constata-se a efetiva previsão de penhor cedular de 

equipamentos agrícolas: 

 

 

 

- os bens entregues em garantia de penhor cedular de primeiro grau foram 

avaliados em R$ 158.063,20, montante que supera o total devido pelo 

Recuperando; 

- além disso, houve a demonstração da higidez da garantia real através do 

registro na circunscrição em que estão situadas as coisas empenhadas, 

conforme disposto no art. 1.438, do Código Civil, in verbis: 

 
“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento 
público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis 
da circunscrição em que estiverem situadas as coisas 
empenhadas.” 

 

- no caso em comento, a Cédula de Crédito Bancário foi registrada no Registro 

de Imóveis da Comarca de Encruzilhada do Sul/RS: 



 

 

- 10 - 

 

- finalmente, a memória de cálculo apresentada pela Casa Bancária está de 

acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 9º, II, da LRF; 

- divergência acolhida; 

(ii) Cédula de Crédito Bancário nº 5053692: 

- CCB destinada à abertura de conta corrente em nome do Recuperando; 

- a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial consoante art. 28, 

da Lei nº 10.931/2004:  

 
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e 
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta 
corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.” 

 

- a documentação carreada é suficiente para subsunção ao tipo legal, 

consoante julgado do colendo STJ em sede de recurso representativo da 

controvérsia: 

 
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-

C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A 

CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 

10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA 

DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS 

AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO 

ART. 28 DA LEI REGENTE. 



 

 

- 11 - 

1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é 

título executivo extrajudicial, representativo de operações de 

crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua 

emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, 

nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de 

crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos 

valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira 

taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de 

modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 

28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 

3. No caso concreto, recurso especial não provido.” 

(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) 

 

- o Credor sustenta que o saldo devedor atualizado seria de R$ 205,17; 

- o Recuperando, a seu turno, concordou com a pretensão, deixando de 

apresentar qualquer causa modificativa, extintiva ou impeditiva do quanto 

sustentado pela Casa Bancária; 

- no tocante à classificação, ausente caráter alimentar, assim como qualquer 

garantia ou privilégio, o crédito se subsume aos quirografários; 

- finalmente, a atualização do valor está de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pelo art. 9º, II, da LRF; 

- divergência acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito R$ 34.866,95 para R$ 91.835,43 lançado 

em nome de HENRIQUE RUFFATO RODRIGUES – ME, mantendo inalterada 

a classificação dentre os credores com garantia real (art. 41, II, da LRF); 

- incluir crédito de R$ 205,17 em favor da Casa Bancária na lista de credores 

de HENRIQUE RUFFATO RODRIGUES – ME, classificado como 

quirografário (art. 41, III, da LRF). 

 

02.  

Apresentante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 

Natureza: divergência de valor 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

• R$ 126.713,88 – crédito com garantia real (art. 41, II, da LRF) – 

HENRIQUE RUFFATO RODRIGUES - ME; 
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• R$ 23.034,78 – crédito com garantia real (art. 41, II, da LRF) – JOSÉ 

AIRTON BRUM RODRIGUES - ME e LISETE RUFFATO - ME. 

Pretensão: majorar a importância do crédito oriundo das seguintes operações: 

(i) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 014631500472; (ii) Cédula Rural 

Pignoratícia e Hipotecária nº 0844954.84 e; (iii) Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida n° 2189917-2019. 

Valor declarado pelo credor:  

• R$ 141.135,88 – crédito com garantia real (art. 41, II, da LRF) – 

HENRIQUE RUFFATO RODRIGUES - ME; 

• R$ 89.975,88 – crédito com garantia real (art. 41, II, da LRF) – LIZETE 

RUFFATO - ME; 

• R$ 8.565,06 – crédito quirografário – (art. 41, III, da LRF) – LIZETE 

RUFFATO - ME. 

Documentos apresentados: divergência; instrumentos de representação; 

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 0844954.84; Instrumento Particular 

de Confissão de Dívida n° 2189917-2019; matrícula de imóveis; memórias de 

cálculo. 

Contraditório: doc. anexo. 

Resultado:  

➢ VALORES QUE O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

S/A DIVERGE NA LISTA DE CREDORES DE HENRIQUE RUFFATO 

(i) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 014631500472: 

- postula o Credor o reconhecimento de crédito com garantia real da ordem 

de R$ 61.829,95, o qual seria decorrente da Cédula Rural Pignoratícia e 

Hipotecária nº 014631500472; 

- a Cédula Rural foi firmada em 13/01/2015 e destinava-se à concessão de 

empréstimo para o plantio de milho; 

- o Recuperando, a seu turno, concordou com a pretensão, deixando de 

apresentar qualquer causa modificativa, extintiva ou impeditiva do quanto 

sustentado pela Casa Bancária; 

- a discussão se cinge a dois aspectos: valor e classificação do crédito; 

- da análise da documentação ostentada pelo Credor, verifica-se ter sido 

juntado quadro resumo da contratação, inexistindo cópia integral da Cédula 

em questão; 
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- com efeito, dispõe o art. 9º, III, da LRF, que “a habilitação de crédito realizada 

pelo credor (...) deverá conter: III – os documentos comprobatórios do 

crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas”; 

- nesse sentido, era ônus do Credor comprovar o fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, I, CPC/15); 

- por isso, resta prejudicada a análise acerca da efetiva previsão contratual de 

garantia real que justificaria a inserção do crédito na classe prevista no art. 

41, II, da LRF; 

- indo além, a suposta garantia real foi prestava através de imóvel de 

propriedade de Lisete Ruffato: 

 

 



 

 

- 14 - 

 

 

- logo na sequência, contudo, houve nova averbação na matrícula do imóvel 

para determinar o cancelamento da hipoteca em comento: 

 

 

 

- portanto, não havendo garantia real remanescente, o crédito se subsume 

aos credores quirografários (art. 41, III, da LRF); 

- finalmente, a memória de cálculo apresentada pelo Credor está de acordo 

com os parâmetros estabelecidos pelo art. 9º, II, da LRF; 

- divergência parcialmente acolhida para manter dentre os créditos sujeitos à 

Recuperação Judicial o valor de R$ 61.839,95; 

(ii) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 0844954.84: 
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- Cédula Rural datada de 11/12/2017 e destinada à concessão de empréstimo 

para custeio agrícola; 

- postula o Credor o reconhecimento de crédito com garantia real da ordem 

de R$ 79.305,93; 

- o Recuperando, a seu turno, concordou com a pretensão, deixando de 

apresentar qualquer causa modificativa, extintiva ou impeditiva do quanto 

sustentado pela Casa Bancária; 

- a Cédula continha previsão de duas espécies de garantia real: penhor 

cedular de primeiro grau de 120000 kg de soja da safra 2017/2018 e hipoteca 

sobre o imóvel de matrícula nº 2.359, do Registro de Imóveis de Encruzilhada 

do Sul/RS; 

- em contato com o Recuperando, a Administração Judicial confirmou que os 

grãos ofertados em penhor cedular não mais existem, na medida em que 

seriam oriundos de safra dos anos 2017/2018; 

- nesse mote, a garantia real não mais existiria; 

- por sua vez, o aludido imóvel foi desmembrado e deu origem à matrícula de 

nº 17.546, a mesma que teria servido de garantia à Cédula de Crédito 

Bancário tratada no item “i” acima; 

- houve a demonstração da higidez da garantia real através do registro da 

Cédula Rural no Registro de Imóveis de Encruzilhada do Sul/RS, conforme 

disposto no art. 1.492, do Código Civil, in verbis: 

 
“Art. 1.492. As hipotecas serão registradas no cartório do lugar do 
imóvel, ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de um.” 

 

- além disse, houve a efetiva averbação da garantia no corpo da matrícula do 

imóvel: 
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- como se percebe, a garantia hipotecária foi firmada na modalidade de 5º 

grau, ou seja, a quinta garantia hipotecária existente na matrícula do imóvel; 

- para casos como este, o Código Civil estabelece o regramento de 

prioridades: 

 
“Art. 1.493. Os registros e averbações seguirão a ordem em que 
forem requeridas, verificando-se ela pela da sua numeração 
sucessiva no protocolo. 
Parágrafo único. O número de ordem determina a prioridade, e esta 
a preferência entre as hipotecas.” 

 

- de se registrar que não existe valor de avaliação do imóvel desmembrado, 

apenas do imóvel que deu origem à atual matrícula: 

 

 

 

- além disso, as demais hipotecas registradas preteritamente somam a 

quantia devida de R$ 136.294,47; 
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- por isso, a Administração Judicial presume que as demais garantias tenham 

consumido integralmente o valor de avaliação do imóvel, de modo que não 

haveria saldo para garantir a hipoteca prestada no âmbito desta Cédula Rural; 

- o crédito, portanto, se subsume aos credores quirografários (art. 41, III, da 

LRF); 

- finalmente, a memória de cálculo apresentada pelo Credor está de acordo 

com os parâmetros estabelecidos pelo art. 9º, II, da LRF; 

- divergência parcialmente acolhida para manter dentre os créditos sujeitos à 

Recuperação Judicial o valor de R$ 79.305,93; 

➢ VALORES QUE O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

S/A DIVERGE NA LISTA DE CREDORES DE LISETE RUFFATO 

(i) Cédula Rural Pignoratícia nº 0844954.84: 

- postula o Credor o reconhecimento de crédito com garantia real da ordem 

de R$ 89.975,88, o qual seria decorrente da Cédula Rural Pignoratícia nº 

014631500472; 

- a Recuperanda, a seu turno, concordou com a pretensão, deixando de 

apresentar qualquer causa modificativa, extintiva ou impeditiva do quanto 

sustentado pela Casa Bancária; 

- a discussão se refere a dois aspectos: valor e classificação do crédito; 

- da análise da documentação apresentada pelo Credor, verifica-se ter sido 

juntado tão somente extrato da contratação, inexistindo cópia integral da 

Cédula em questão; 

- além disso, da análise dos extratos, haveria erro material na numeração da 

Cédula informada na divergência e na efetiva numeração da contratação: 
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- seja como for, dispõe o art. 9º, III, da LRF, que “a habilitação de crédito 

realizada pelo credor (...) deverá conter: III – os documentos 

comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem 

produzidas”. Nesse sentido, era ônus do Credor comprovar o fato constitutivo 

de seu direito (art. 373, I, CPC/15); 

- por isso, resta prejudicada a análise acerca da efetiva previsão contratual de 

garantia real que justificaria a inserção do crédito na classe prevista no art. 

41, II, da LRF; 

- o crédito, portanto, se subsume aos credores quirografários (art. 41, III, da 

LRF); 

- ainda assim, o reconhecimento do crédito pela Recuperanda em sua lista de 

credores, bem como a inexistência de contraditório, permitem afirmar que o 

valor é devido à Casa Bancária; 

- além disso, a contratação foi firmada exclusivamente com LISETE 

RUFFATO – ME, de modo que o lançamento do crédito deve ocorrer apenas 

em seu nome; 

- finalmente, a memória de cálculo apresentada pelo Credor está de acordo 

com os parâmetros estabelecidos pelo art. 9º, II, da LRF; 

- divergência parcialmente acolhida para manter dentre os créditos sujeitos à 

Recuperação Judicial o valor de R$ 89.975,88; 

(ii) Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 2189917-2019: 

- postula o Credor o reconhecimento de crédito quirografário de R$ 8.565,06, 

o qual seria decorrente do Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 

2189917/2019; 

- o Instrumento foi firmado em 28/06/2019 e destinava-se à repactuação de 

quatro contratações havidas entre as partes; 

- a Recuperanda, a seu turno, concordou com a pretensão, deixando de 

apresentar qualquer causa modificativa, extintiva ou impeditiva do quanto 

sustentado pela Casa Bancária; 

- no tocante à classificação, ausente caráter alimentar, assim como qualquer 

garantia ou privilégio, o crédito se subsume aos quirografários (art. 41, III, da 

LRF); 
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- além disso, a contratação foi firmada exclusivamente com LISETE 

RUFFATO – ME, de modo que o lançamento do crédito deve ocorrer apenas 

em seu nome; 

- finalmente, a atualização do valor está de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pelo art. 9º, II, da LRF; 

- divergência acolhida no ponto para manter dentre os créditos sujeitos à 

Recuperação Judicial o valor de R$ 8.565,06;  

Providências: 

- excluir o crédito com garantia real de R$ 126.713,88 arrolado em face do 

devedor HENRIQUE RUFFATO RODRIGUES – ME; 

- excluir o crédito com garantia real de R$ 23.034,78 arrolado em face da 

devedora LISETE RUFFATO – ME; 

- incluir crédito de R$ 141.145,88 em face do devedor HENRIQUE RUFFATO 

RODRIGUES – ME, dentre os quirografários; 

- incluir crédito de R$ 98.540,94 em face da devedora LISETE RUFFATO – 

ME, dentre os quirografários. 

 

03.  

Apresentante: BANCO JOHN DEERE S/A 

Natureza: divergência de valor e de sujeição à Recuperação Judicial 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 266.759,99 – crédito com garantia 

real – JOSÉ AIRTON BRUM RODRIGUES ME. e LISETE RUFFATO ME. 

Pretensão: exclusão da integralidade dos créditos, uma vez garantidos por 

propriedade fiduciária; subsidiariamente, caráter extraconcursal da Cédula de 

Crédito Bancário nº1108228; subsidiariamente, majoração do valor do crédito. 

Valor declarado pelo credor: R$ 284.457,88 – crédito com garantia real (art. 

41, II, da LRF) - JOSÉ AIRTON BRUM RODRIGUES ME.  (subsidiariamente). 

Documentos apresentados: divergência; instrumentos de representação; 

Cédula de Crédito Bancário nº 1108228; Nota Fiscal Eletrônica nº 50266 Série 

1; memória de cálculo. 

Contraditório: doc. anexo. 

Resultado:  
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(i) da sujeição dos débitos dos produtores rurais José Airton Brum 

Rodrigues, Henrique Ruffato Rodrigues e Lisete Ruffato:  

- sustenta o credor a não sujeição dos débitos contraídos pelo produtor rural 

José Airton Bum Rodrigues ao procedimento recuperacional; 

- o Recuperando discordou da pretensão, sustentando que “a mesma não 

pode prosperar, visto que o assunto se encontra esgotado pela decisão 

judicial, a esta altura irrecorrível, que mandou processar a RJ”; 

- com razão o Recuperando, senão vejamos; 

- em primeiro lugar, a possibilidade de deferimento do processamento da 

Recuperação Judicial em favor de produtores rurais foi tema de recentes 

decisões das 3ª e 4ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça; 

- inicialmente, no âmbito do REsp. n.º 1.800.032/MT, cuja ementa abaixo se 

colaciona:   

 
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO 
RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO 
DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 
E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO 
PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
(LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. 
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor 
rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação 
regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de 
sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 
966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o 
produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito 
a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à 
inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos 
decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de 
empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o 
empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o 
transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com 
o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao 
empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a 
retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia 
antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, 
por ser obrigatório, somente pode operar efeitos 
prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa 
na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, 
empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime 



 

 

- 21 - 

empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, 
simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos 
desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor 
rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação 
judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando 
que comprove, no momento do pedido, que explora 
regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, 
portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele 
período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de 
exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas 
razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às 
obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do 
empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando 
também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e 
dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. 
Recurso especial provido, com deferimento do processamento da 
recuperação judicial dos recorrentes.” (REsp 1800032/MT, Rel. 
Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) 
(grifamos) 

 

- logo na sequência, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1811953/MT, a 

3ª Turma do STJ pacificou o entendimento da 2ª Seção da Corte para 

autorizar o ajuizamento e o processamento de recuperações judiciais 

intentadas por produtores rurais, conforme abaixo colacionado: 

 
“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE 
EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA 
ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, 
PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA 
COMERCIAL. DEFERIMENTO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO. 
1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da 
aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício 
regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 
11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da 
recuperação judicial requerido por empresário individual rural que 
exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais 
de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 
(dois) anos na Junta Comercial. 
2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade 
econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e 
princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, 
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como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades 
simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica 
rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva 
legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual 
possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao 
regime jurídico empresarial. 
3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício 
profissional da atividade econômica rural organizada para a 
produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à 
sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta 
Comercial. 
Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como 
faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por 
meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 
3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do 
produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. 
Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário 
rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a 
autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 
3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a 
assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. 
Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de 
empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade 
econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição 
do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza 
a qualificação jurídica de empresário, presente em momento 
anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro 
Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação 
própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico 
empresarial. 
4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, 
claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário 
comum. 
Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade 
jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a 
conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o 
empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza 
declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo 
submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico 
empresarial. 
4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do 
processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico 
empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em 
empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a 
voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A 
inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de 
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procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem 
reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do 
REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma 
do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 
4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a 
conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente 
porque este já se encontra em situação absolutamente regular, 
mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente 
a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, 
possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação 
jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever 
na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 
5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das 
Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do 
Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro 
Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início 
de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da 
atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à 
inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo 
mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da 
consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce 
profissional e regularmente sua atividade econômica 
independentemente de sua inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua 
em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, 
ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter 
ao regime jurídico empresarial. 
6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação 
judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é 
absolutamente desnecessário para que o empresário rural 
demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício 
profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, 
podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, 
principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 
7. Recurso especial provido” 
(REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) 

 

- em segundo lugar, por força das alterações legislativas concursais 

introduzidas pela entrada em vigor da Lei 14.112/2005, a LRF passou a prever 

a expressa possibilidade de ajuizamento de recuperações judiciais por 

produtores rurais; 

- é o que se colhe da leitura do art. 48, §§ 2º e 3º, in verbis: 
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Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no 
momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais 
de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, 
cumulativamente: 
[...] 
§ 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, 
admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste 
artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio 
de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a 
ECF, entregue tempestivamente.      
§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste 
artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por 
pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor 
Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros 
contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço 
patrimonial, todos entregues tempestivamente.  

  

- nesse sentido, em que pese os Recuperandos tenham se registrado na Junta 

Comercial do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2020, lograram 

comprovar o exercício de atividade empresarial há mais de dois anos, 

conforme atestado pelos documentos juntados no Evento 01 – OUT11, 

OUT12 e OUT13, a saber: 

 

● Nota Fiscal de Produtor n.º P 151 214689, emitida em 16/08/2016, 

constando como emitente Jose Airton Brum Rodrigues e Lisete 

Ruffato; 

● Nota Fiscal de Produtor n.º P 164 9667435, emitida em 27/04/2020, 

constando como emitentes Jose Airton Brum Rodrigues e Lisete 

Ruffato;  

● Nota Fiscal de Produtor n.º P 164 967434, emitida em 16/12/2019, 

constando como emitentes Jose Airton Brum Rodrigues e Lisete 

Ruffato;  

● Nota fiscal de Produtor n.º P 172 441698, emitida em 01/03/2017, 

como emitente Henrique Ruffato Rodrigues;  

● dentre outras;  
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- em terceiro e último lugar, a possibilidade de sujeição dos débitos contraídos 

pelos produtores rurais foi objeto da decisão proferido no Evento 122, 

posteriormente mantida em grau recursal no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 5066025-02.2020.8.21.7000, interposto por BANCO JOHN 

DEERE S/A: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 
ANTERIOR AO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. 
POSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE 
COMPROVAÇÃO A PARTIR DO ART. 48, PAR. 2º, LEI 11.101/05. 
INSCRIÇÃO DE CUNHO DECLARATÓRIO. ART. 971, CC. 
MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. 
MANTIDA A VEDAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. 
APELAÇAO CÍVEL DESPROVIDA.” 
(Agravo de Instrumento, Nº 5066025-02.2020.8.21.7000, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Luis 
Augusto Coelho Braga, Julgado em: 11-02-2021) 
 

- por isso, a sujeição dos créditos ao procedimento recuperacional já foi objeto 

de análise, de modo que qualquer irresignação quanto ao seu conteúdo 

deveria ser manifestada mediante interposição de recurso cabível, não se 

mostrando a presente divergência como via procedimental adequada para a 

discussão em tela;  

- em complemento, gize-se que a sujeição dos créditos anteriores ao registro 

é objeto do Enunciado nº 96, da III Jornada de Direito Comercial do Conselho 

da Justiça Federal, a seguir reproduzido: 

 
“A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou 
jurídica, sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, 
inclusive os anteriores à data da inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis.” 

 

 
2 “[...] Com razão os autores, sendo verificado que realmente foi comprovada a juntada de 

documentação referente à inscrição daqueles na Junta Comercial. 
No caso dos autos, vale dizer que a Recuperação Judicial de empresário que exerça atividade 
rural tem sido reiteradamente reconhecida na doutrina e na jurisprudência, exigindo-se que o 
empresário comprove a inscrição na Junta Comercial, já demonstrado (vide parágrafo 
anterior) e o exercício da atividade por um biênio, demonstrado com a juntada dos 
documentos que acompanham a exordial (documentos 05-13, evento 1) [...]”. 
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➢ VALORES QUE O BANCO JOHN DEERE S/A PRETENDE EXCLUIR 

DA LISTA DE CREDORES DE AIRTON BRUM RODRIGUES 

(i) Cédula de Crédito Bancário nº 1108228/15 

- CCB datada de 07/04/2015 e destinada à concessão de empréstimo para 

aquisição de equipamento agrícola; 

- a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial consoante art. 28, 

da Lei nº 10.931/2004:  

 
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e 
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta 
corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.” 

 

- a documentação carreada é suficiente para subsunção ao tipo legal, 

consoante julgado do colendo STJ em sede de recurso representativo da 

controvérsia: 

 
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-

C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A 

CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 

10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA 

DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS 

AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO 

ART. 28 DA LEI REGENTE. 

1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é 

título executivo extrajudicial, representativo de operações de 

crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua 

emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, 

nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de 

crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos 

valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira 

taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de 

modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 

28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 

3. No caso concreto, recurso especial não provido.” 

(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) 
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- o Credor sustenta que o saldo devedor atualizado seria de R$ 284.457,88; 

- o Recuperando, a seu turno, concordou com a pretensão, deixando de 

apresentar qualquer causa modificativa, extintiva ou impeditiva do quanto 

sustentado pela Casa Bancária; 

- a Casa Bancária sustenta a não sujeição do crédito pela existência de 

garantias fiduciárias; 

- é o que estabelece o art. 49, § 3º, da LRF: 

 
“§ 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.” 
 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva previsão 

da referida garantia no corpo da CCB: 

 

 

- como se percebe, dois foram os bens objeto da garantia fiduciária e restaram 

suficientemente descritos na CCB: colheitadeira e plataforma de corte; 

- o artigo 1.361, § 1º, do Código Civil é cristalino no sentido de que “constitui-

se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por 

instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de 
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Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de 

veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a 

anotação no certificado de registro”; 

- no caso em liça, houve a demonstração da higidez da constituição da 

alienação fiduciária através do registro da Cédula de Crédito Bancário no 

Registro de Títulos e Documentos de Encruzilhada do Sul/RS: 

 

 

 

- indo além, a Nota Fiscal de aquisição dos equipamentos agrícolas 

demonstra que o valor dos bens (R$ 380.000,00) é superior ao valor total 

devido pelo Recuperando (R$ 284.457,88): 
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- por isso, a divergência deve ser acolhida para excluir o crédito dos efeitos 

da Recuperação Judicial. 
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Providências: excluir o crédito dos efeitos da Recuperação Judicial. 

 

04.  

Apresentante: FOLHITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS 

ORGÂNICOS LTDA. 

Natureza: outros – concordância 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 234.239,20 – crédito com garantia 

real – JOSÉ AIRTON BRUM RODRIGUES ME. e LISETE RUFFATO ME. 

Pretensão: concordar com o crédito informado pelos Recuperandos. 

Valor declarado pelo credor: R$ 234.239,20 – crédito com garantia real – 

JOSÉ AIRTON BRUM RODRIGUES ME. e LISETE RUFFATO ME. 

Documentos apresentados: e-mail; documentos constitutivos; 

correspondência enviada pela Administração Judicial. 

Contraditório: doc. anexo. 

Resultado:  

- a Credor concorda com o valor arrolado pelos Recuperandos quando do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- a carta enviada pela Administração Judicial continha ressalva quanto à 

desnecessidade de qualquer providência em caso de concordância quanto à 

sujeição, classificação e importância do crédito; 

- ainda assim, serviu a presente para confirmação do crédito arrolado pelos 

Recuperandos; 

- seja como for, esta Equipe Técnica estabeleceu contato com os Devedores 

para assentar a manutenção ou não do crédito dentre os credores detentores 

de garantia real; 

- contudo, a inexistência de qualquer documento/contrato que contivesse a 

previsão de instituição de alguma das espécies de garantia real (penhor, 

hipoteca e/ou anticrese – art. 1.419, do Código Civil c/c art. 41, II, da LRF), 

motivou a reclassificação de ofício do crédito em comento para os credores 

quirografários (art. 41, III, da LRF); 

- finalmente, tal como demonstra a relação de credores elaborada pelos 

Recuperandos e juntada aos autos no Evento 17 – OUT2, a contratação foi 



 

 

- 31 - 

firmada exclusivamente por JOSE AIRTON BRUM RODRIGUES – ME, de 

modo que o lançamento do crédito deve ocorrer apenas em seu nome; 

Providências: reclassificar de ofício o crédito de R$ 234.239,20 para a classe 

dos credores quirografários, mantendo seu lançamento exclusivamente em 

nome de JOSE AIRTON BRUM RODRIGUES – ME. 

 

 
 

 


