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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2175880-79.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é 
agravado PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de 
votos, negaram provimento ao recurso, com determinação, vencida a Relatora, que 
declara voto vencido, acórdão com o 2º Juiz., de conformidade com o voto do relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO COLOMBI 
(Presidente sem voto), CARLOS ABRÃO, vencedor, LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, 
vencida e MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 9 de janeiro de 2018.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO
RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 31301

Agravo de Instrumento nº 2175880-79.2017.8.26.0000

Comarca: São Paulo (4ª Vara Cível, Foro Central Cível)

Agravante: CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S/A (Em 

Recuperação Judicial)

Agravada: PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.

Número na origem: 1037116-29.2014.8.26.0100

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

- LEI 11.101/05 - INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO - 

RECURSO - GARANTIA FIDUCIÁRIA EXÓGENA AO 

PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA - 

QUESTÃO LATERAL E DESINFLUENTE AO 

SOBRESTAMENTO - EXCESSO A SER EXAMINADO - 

RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão 

digitalizada reportada às fls. 1795 dos autos principais, indeferindo 

o pleito de suspensão, estando a principal devedora em 

recuperação judicial, prorrogado o stay period por mais 180 dias, o 

que inibe o prosseguimento da causa pelo Juízo comum. Defende 

assim que a penhora não mais recairá sobre os direitos de crédito, 

mas sobre os imóveis dados em garantia, cuja competência está 

afeita ao juízo da recuperação, além do que a agravada já habilitou 

seu crédito na recuperação judicial.
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Recurso regularmente processado, feitas as 

redistribuições, definida a competência.

É O RELATÓRIO.

O recurso não prospera, com determinação.

O argumento trazido pela recorrente é 

desinfluente e irrelevante, por se tratar de propriedade fiduciária 

não essencial, livre do patrimônio da recuperanda. 

Com razão, a credora-exequente busca receber 

seu crédito decorrente da avaliação de 10 imóveis, cujo credor 

fiduciário é o Banco Pine S/A e a devedora fiduciante é a empresa 

recuperanda.

Aqui não importa saber se o juízo prorrogou o 

prazo da blindagem, uma vez que os imóveis não integram o 

patrimônio da recuperanda, havendo distinção entre os direitos 

fiduciários e a propriedade fiduciária.

A recuperação judicial ainda demonstra 

complexidade, fruto do litisconsórcio ativo, redistribuição e diversos 
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agravos pendentes de julgamento. 

Nota-se ainda que a perita nomeada procedeu à 

avaliação dos imóveis, cujo valor está bem acima da expressão 

monetária da dívida resultante da reconvenção acolhida naquela 

demanda.

Não há consubstanciado qualquer plano 

apresentado, aprovado ou homologado, e o fato de a credora ter 

habilitado seu crédito na recuperação não inibe, por se tratar de 

propriedade fiduciária, que execute seu crédito.

Didaticamente, se houver a homologação do 

plano, por conseguinte haverá prosseguimento, com a consequente 

extinção da execução singular no bojo dos autos da mencionada 

recuperação judicial.

Desinfluente, portanto, a blindagem, se o 

patrimônio excutido não integra aquele da recuperanda, nem ao 

menos projeta essencialidade para a normalidade de sua atividade, 

eis que a credora apenas persegue o crédito decorrente do título 

executivo judicial.
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Não há qualquer prequestionamento, à luz da 

matéria debatida, decorrente da interpretação da obrigação 

assumida e do Diploma Normativo nº 11.101/05.

O excesso de penhora deverá ser oportunamente 

examinado pelo juízo.

Isto posto, pelo meu voto, COM 

DETERMINAÇÃO (exame do excesso de penhora), NEGO 

PROVIMENTO ao recurso.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator Designado
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DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Construtora 

Gomes Lourenço S/A contra a r. decisão do Magistrado de pág. 1795 que, nos 

autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito, em fase de 

cumprimento de sentença, que ajuizou em face de Proactiva Meio Ambiente 

Brasil Ltda., indeferiu o pedido de suspensão da prática de quaisquer atos pelo 

Juízo Comum, dentre eles o da expedição de ofício para o Banco Pine S/A - 

com quem o agravante entabulou contrato de alienação fiduciária de 10 (dez) 

imóveis cujos direitos restaram penhorados nos autos principais - para que 

referida instituição financeira informe sobre a quitação da respectiva cédula de 

crédito, com pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, deferido 

por esta Relatora às págs. 28/29. Ausente contraminuta.

2. Sustenta a agravante que o Juízo Recuperacional prorrogou 

o stay period por mais 180 dias, o que impede que o Juízo Comum prossiga 

com quaisquer atos de constrição na presente execução. Argumenta que a 

expedição do ofício ao Banco Pine S/A tem claramente o cunho de se 

proceder às devidas adequações na penhora realizada nestes autos, eis que, 

conforme alega, se o contrato tiver sido quitado, a penhora não mais recairá 

sobre os direitos de crédito e, sim, sobre os imóveis dados em garantia. 

Salienta que qualquer prosseguimento quanto aos atos de constrição é 

exclusivamente do Juízo Recuperacional. Por fim, aduz que a agravada já 

habilitou seu crédito na recuperação judicial.

De início, ressalto que o presente recurso foi inicialmente 

distribuído à Egrégia 28ª Câmara de Direito Privado, ao eminente 

Desembargador César Lacerda, que dele não conheceu, determinando a sua 

redistribuição ao insigne Desembargador Mario de Oliveira, em razão de 

suposta prevenção em relação ao AI 2115338-95.2017.8.26.0000. 

Redistribuído o feito a 19ª Câmara de Direito Privado, o 

eminente Desembargador Mário de Oliveira, assim como fez com o agravo 
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acima mencionado, determinou a sua redistribuição a esta Relatora, em razão 

de prevenção ao Recurso de Apelação nº 4001328-62.2012.8.26.0068 (págs. 

23/25).

No mérito, tem-se que a empresa agravante Construtora 

Gomes Lourenço S/A teve seu pedido de processamento da Recuperação 

Judicial deferido.

Da análise dos autos da respectiva Recuperação Judicial 

(processo nº 1003823-78.2016.8.26.0268) tem-se que foi determinada a 

suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda. Tal 

período de suspensão é comumente denominado “stay period”.

Posteriormente, por decisão proferida em 26.05.2017, houve 

deferimento, pelo Juízo Recuperacional, de pedido de renovação do “stay 

period” por mais 180 dias.

Verifica-se, outrossim, que, recentemente, mais 

especificamente por decisão prolatada em 29.11.2017, referido Juízo 

determinou nova prorrogação do “stay period”, agora pelo prazo de 60 dias a 

contar do julgamento de dois agravos de instrumento interpostos perante esta 

Corte, quais sejam, os de nºs 2164017-29.2017.8.26.0000 e 

2165440-24.2017.8.26.0000. 

  Dessa forma, tendo havido a prorrogação do “stay period”, 

não há que se admitir, por expressa previsão constante do art. 6º, da Lei 

11.101/2005, o prosseguimento da presente execução, com a expedição de 

ofício ao Banco Pine S/A - com quem o agravante entabulou contrato de 

alienação fiduciária de 10 (dez) imóveis, cujos direitos restaram penhorados 

nos autos principais -, para que referida instituição financeira informe sobre a 

quitação da respectiva cédula de crédito.

Primeiramente, porque da decisão agravada denota-se que, ao 

determinar a expedição do referido ofício, o Magistrado de primeiro grau fez 

alusão de que seria possível a aplicação analógica, ao caso, do art. 525, §7º, 

do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de substituição, reforço ou redução 

da penhora e avaliação de bens, ainda que concedido efeito suspensivo à 
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impugnação ao cumprimento de sentença, o que, como visto, não merece 

prosperar neste momento de existência de expressa determinação de 

suspensão da execução.

Em segundo lugar, porque, ainda que se admitisse a mera 

expedição do ofício apenas para conhecimento da atual situação da cédula de 

crédito e que a efetiva determinação ou adequação das constrições se fizesse 

apenas quando, e se possível, o prosseguimento da presente execução 

singular, certo é que, ao que parece, pode haver necessidade de renovação de 

tal expedição oportunamente, diante da possibilidade de existência de situação 

inclusive mais favorável à credora na época, caso eventualmente quitada, de 

forma integral, a cédula. Em outras palavras, até mesmo inviável seria a 

expedição do ofício neste momento, revelando-se prudência na sua expedição 

quando possível eventual reforço da penhora.

Nessa esteira, pelos argumentos anteriormente expostos, 

afastaria a determinação de expedição de ofício ao Banco Pine S/A.

Pelo exposto, daria provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora Vencida
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial Pg. final Categoria Nome do assinante Confirmação

1 5 Acórdãos 
Eletrônicos

CARLOS HENRIQUE ABRAO 775EE7D

6 8 Declarações de 
Votos

LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI 77675B6

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
2175880-79.2017.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.


