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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2032661-08.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SILVIA 
MARIA DE FREITAS, são agravados PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS e GOLD NORUEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª 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 DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 10 de janeiro de 2018.

Egidio Giacoia
Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2032661-08.2017.8.26.0000

AGRAVANTE: SILVIA MARIA DE FREITAS 
AGRAVADOS: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS E GOLD NORUEGA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

COMARCA: CAMPINAS

VOTO Nº 30874

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda de imóvel 
– Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou 
fosse aguardado o trânsito em julgado - Executada que teve 
sua recuperação judicial deferida – Suspensão da execução – 
Art. 6º da Lei nº 11.101/2005 – Crédito que se sujeita ao 
quadro geral de credores – Decisão mantida – Recurso 
improvido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão 

digitalizada a fls. 11 (fls. 48 dos autos principais) que, nos autos do cumprimento 

de sentença da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos 

materiais e morais ajuizada por Silvia Maria de Freitas em face de PDG Realty 

S/A Empreendimentos e Participações e outra, ao pedido formulado pela 

exequente para intimação das executadas para cumprirem a obrigação de fazer e 

pagarem os valores apontados, determinou que se aguardasse a comprovação 

do trânsito em julgado, tendo em vista que houve requerimento de execução 

definitiva da sentença, nos termos do despacho de fls. 25.

Insurge-se contra a decisão a exequente, aduzindo, em síntese, que 

em razão da disponibilização tardia do Recurso Especial interposto pelas 

executadas, acabou por iniciar o cumprimento da sentença. Entretanto, diante 

das informações acerca da interposição do referido recurso, emendou sua inicial 

para que o cumprimento de sentença continuasse de acordo com os artigos 523, 

513, § 1.º, e 520 do Código de Processo Civil. Afirma que o Recurso Especial 

discute apenas os danos morais, não se referindo à obrigação de fazer nem ao 

pagamento de ressarcimentos, de modo que perante estes últimos operou-se o 
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trânsito em julgado. Alega que o Recurso Especial não tem efeito suspensivo, de 

modo que o cumprimento de sentença deve prosseguir. Defende que as 

agravadas passam por grande crise financeira, mostrando-se necessária a 

atuação do judiciário. Aponta que a decisão deve ser reformada para que as 

agravadas sejam intimadas para cumprirem a obrigação de fazer, no prazo de 30 

dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, e para o pagamento da indenização 

por danos materiais, bem como para que sejam intimadas, provisoriamente, a 

cumprirem a indenização por danos morais, de acordo com o artigo 513, § 1.º, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, requer a reforma da decisão agravada determinando-

se o imediato andamento do cumprimento de sentença.

Recurso tempestivo e preparado.

Foi concedida a antecipação da tutela recursal (fls. 86/87). 

Foi requerido pedido de suspensão do feito em razão do deferimento 

da recuperação judicial da agravada (fls. 93/97). 

Contraminuta a fls. 161/171. 

É o relatório.

Nega-se provimento ao recurso.

Com a devida venia do agravante, o recurso não comporta 

provimento. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização relativa a 

compra e venda de imóvel, em fase de cumprimento de sentença. 

Pela r. decisão recorrida foi determinado que se aguardasse a 

comprovação do trânsito em julgado, tendo em vista que houve requerimento de 

execução definitiva da sentença

Como se pode verificar dos documentos juntados pelo agravada (fls. 

98/126) foi decretada sua recuperação judicial. 
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Com efeito, com o deferimento do processamento da recuperação 

judicial  ficam suspensas todas as execução de acordo com o disposto no art. 6º 

da Lei nº 11.101/2005. 

De conseguinte o crédito objeto do presente cumprimento de 

sentença, quer provisório ou definitivo está sujeito ao concurso de credores, de 

modo que a r. decisão recorrida deve ser mantida, agora por outro fundamento. 

Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. 

EGIDIO GIACOIA

                                    Relator 
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