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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Agravo de Instrumento nº 2166914-30.2017.8.26.0000, da 
Comarca de Santos, em que é agravante COMERCIAL 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL), é agravado EVERGREEN MARINE CORPORATION 
(TAIWAN) REPRESENTADA POR AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG SA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17ª 
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos 
Desembargadores JOÃO BATISTA VILHENA (Presidente sem 
voto), AFONSO BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Irineu Fava
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 35307

AGRV.Nº: 2166914-30.2017.8.26.0000

COMARCA: SANTOS - 12ª VC

AGTE.: COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA 

(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGDO.: EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) REPRESENTADA 

POR AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - 

Crédito formalmente constituído após pedido de 

recuperação judicial da recorrente - Circunstância 

que não sujeita o crédito aos termos da 

recuperação judicial - Inaplicabilidade da Lei 

11.101/05 - Inviabilidade da majoração da verba 

honorária por ter sido fixada no grau máximo 

permitido pela legislação processual - Decisão 

confirmada - Recurso desprovido. 

Trata-se de agravo de instrumento, com 

pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão 

copiada a fls. 173 dos autos de cumprimento de sentença, 

proferida pelo MM. Juiz de Direito Rogério Márcio 

Teixeira, que indeferiu a inclusão do crédito no plano de 

recuperação judicial da agravante anteriormente 

homologado.  

Sustenta a agravante, em síntese, que a 

decisão agravada não corresponde à melhor interpretação 

do artigo 49 da Lei 11.101/05, destacando que a dívida 
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executada é anterior ao processo de recuperação judicial, 

o que a sujeita assim a recuperação nos termos do 

supradito dispositivo legal. Reforçando a tese argumenta 

que a decisão que constituiu o crédito somente garantiu a 

sua exigibilidade em momento posterior à decretação da 

recuperação judicial, o que também justifica a incidência 

do citado artigo 49. Arrematou o postulado pugnando pelo 

provimento do recurso.

Recurso tempestivo, instruído e preparado 

(fls. 197/198).

Denegada a antecipação de tutela recursal 

pleiteada (fls. 200), foi apresentada contraminuta a fls. 

203/208. 

É O RELATÓRIO.

Busca a agravante pelo recurso em tela a 

suspensão da execução a título de tutela recursal, e como 

decisão de fundo, que o crédito executado seja incluído 

no seu plano de recuperação judicial.

A argumentação trazida no recurso, 

aparentemente sedutora, não corresponde ao espírito da 

orientação insculpida no artigo 49 da Lei 11.101/2005. 

Para melhor compreensão cumpre destacar 

que o crédito em execução deriva de ação de cobrança de 

sobreestadia de container, cuja obrigação data de abril 

de 2011 quando da devolução intempestiva do último 

container, vale dizer, ocorrida antes da recuperação 

judicial, o que aparentemente poderia sujeitar o crédito 

à recuperação nos termos do artigo 49.

Tal ordem de argumentação, entretanto, 

como salientado, não colhe. 

O crédito executado na verdade somente foi 
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constituído em 03.10.2015, portanto, após o trânsito em 

julgado da sentença, ora em fase de cumprimento. 

Vale dizer, que até o trânsito em julgado 

o crédito ainda não existia, ou seja, não era líquido, 

certo ou exigível, afastando assim a incidência do artigo 

49 da Lei de Regência. 

A argumentação de que a sentença 

condenatória apenas tornou o crédito exigível não vinga 

na medida em que somente a partir dela é que se pode ter 

como formalmente existente a dívida. 

Como a dívida passou a existir formalmente 

depois da data do pedido de recuperação não se sujeita a 

seus efeitos. 

Nesse sentido a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

DECISÃO MONOCRÁCIA QUE NEGOU PROVIMENTO AO 

RECLAMO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 83 DO STJ.

1. Omissis.

2.De acordo com o art. 49 da Lei 

11.101/2005, apenas os créditos existentes 

na data do pedido estão sujeitos à 

recuperação judicial. 

Assim, créditos posteriores ao pleito 

recuperacional não se submetem aos 

efeitos. Precedentes.

3. Omissis.” 

(AgRg no AgRg no REsp 1494870/DF - Agravo 

Regimental no Agravo  Regimental no 
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Recurso Especial 2014/0292367-5 - Rel Min. 

Marco Buzzi -  Quarta  Turma - j. 

06/09/2016).

Na esteira desse entendimento, tem-se que 

a decisão se afigura correta, merecendo ser mantida por 

seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao 

recurso. 

Na hipótese deixo de majorar a verba 

honorária, posto que fixado no grau máximo permitido pela 

legislação processual. 

  

IRINEU FAVA 

       RELATOR 
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