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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2235120-
96.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FLAVIO CALHAU 
MESQUITA e ANDRESSA DE ANDRADE CALHAU MESQUITA, é agravado GDP 3 
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª 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 RUI CASCALDI 
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 11 de janeiro de 2018.

Francisco Loureiro
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento no  2235120-96.2017.8.26.0000 

Número de origem: 1057854-67.2016.8.26.0100

Comarca: SÃO PAULO

Juíza: GLAUCIA LACERDA MANSUTTI

Agvtes: FLÁVIO CALHAU MESQUITA E OUTRO

Agvdo: GDP 3 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

VOTO Nº. 32.429 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.  Insurgência 

contra a decisão que determinou a transferência de valores 

bloqueados em conta corrente para o juízo onde corre a 

recuperação judicial da executada agravada.  Exequentes que 

têm crédito a receber, objeto de depósito em conta judicial. 

Juízo singular que não pode negar o pedido de suspensão em 

razão da recuperação, tampouco de transferência do 

numerário. Inteligência do artigo 49 da Lei 11.105/2005. 

Crédito executado aparentemente sujeito aos efeitos da 

recuperação.  Recorrentes deverão optar entre pedir junto 

àquele juízo a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação, 

ou habilitar-se na moratória. Recurso não provido. 

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de 

efeito suspensivo, tirado de decisão que, nos autos da ação de execução de título 

extrajudicial ajuizado por Flávio Calhau Mesquita e outro em face de GDP3 

Incorporações SPE Ltda. determinou a transferência de valores bloqueados em 

conta corrente para o juízo por onde corre recuperação judicial. 
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Fê-lo o decisum recorrido, nos seguintes termos:

“Vistos.

Fls. 2300/2326: Ciência aos exequentes. Ante a r. Decisão do MM. 

Juízo da Recuperação Judicial, notadamente o item 6 da referida 

decisão. Após, oficie-se ao Banco do Brasil S/A solicitando-se a 

transferência dos valores bloqueados às fls.2298 (R$32.334,49) e 

2299 (R$29.174,36), para conta à disposição do MM. Juízo da 1ª 

Vara de Falências e Recuperações Judiciais deste Foro Central e 

vinculada ao processo n. 1016422-34.2017.8.26.0100.

A seguir, comunique-se, por ofício, ao Juízo da Recuperação, a 

determinação de transferência daqueles valores.No mais, suspendo 

o feito, em observância à r. Decisão de fls.2321/2326.

Anote-se.

Intime-se”.

Alega o agravante, em síntese, que a remessa do 

numerário para o Juízo da Recuperação Judicial poderá causar prejuízo aos 

recorrentes, porque poderá sofrer destino diverso em razão do entendimento dos 

administradores judiciais.

Afirmam que o bloqueio judicial da conta ocorreu quatro 

meses antes do ajuizamento da recuperação judicial, certo que permaneceram 

depositados como garantia do Juízo em razão de Embargos à Execução.

Entendem que em razão do trânsito em julgado dos 

Embargos à Execução os agravantes passaram a ter direito sobre os valores 

bloqueados, destinados à solução da dívida do título executivo extrajudicial.

Sustentam que seu crédito não pode sofrer novação 

pelo Plano de Recuperação judicial da agravada, pois não é caso de aplicação do 

artigo 360 do Código Civil.

Em razão do exposto e pelo que mais argumentam às p. 
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1/11 pedem, ao final, o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de suspensivo, e dispensada a 

manifestação da parte adversa, não houve oposição quanto à realização do 

julgamento virtual. 

É o relatório. 

O recurso não comporta provimento, nos termos da 

decisão liminar, que ora ratifico integralmente. 

Consta da petição inicial da ação de execução de título 

extrajudicial que as partes firmaram em 26 de novembro de 2015 o distrato do 

instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel.

Em razão disso, têm os agravantes crédito a receber da 

promitente vendedora do imóvel, objeto de depósito em garantia em conta 

judicial. 

Por outro lado, a executada noticiou que a GDP 3 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA. em conjunto com outras 511 sociedades do 

mesmo grupo econômico (“Grupo PDG”), ajuizaram pedido de recuperação 

judicial, em 23 de fevereiro de 2017.

Por força de decisão proferida nos autos da recuperação 

judicial, não é possível ao juiz da execução individual negar a suspensão da 

execução por quantia certa, tampouco a remessa do numerário.

Isso porque, em princípio, o artigo 49 da Lei 11.101, de 

9 de fevereiro de 2005, diz que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

A leitura do caput desse artigo estabelece como marco 

fundamental para definir quais créditos estarão sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial, o dia do pedido (rectius “dia da distribuição do pedido de 
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recuperação judicial”).

Observa-se que referida disposição legal, de natureza 

estritamente material, não faz qualquer menção à necessidade de trânsito em 

julgado de sentença de reconhecimento do crédito. 

Isso porque quando se postula perante o poder 

Judiciário o reconhecimento de sujeição de um crédito a determinados efeitos, 

aquele já existe, pois a pretensão material já se faz presente. 

Assim, a análise deve voltar seus olhos para o dia em 

que o crédito passou a existir e o dia em que o pedido de recuperação judicial foi 

distribuído.

Nesse sentido, conforme foi decidido pelo Juízo da 

Recuperação:

“6. Fls. 89.973/89.976. Manifestação da recuperanda, no sentido de 

continuar a sofrer restrições de ativos, mormente dinheiro, oriundos 

de outros Juízos, não obstante a determinação exarada na decisão 

de deferimento do processamento desta recuperação judicial, 

conforme clara disposição do art. 52, III e 49, § 3º da Lei 

11.101/2005. 

É remansosa a jurisprudência no sentido de fixar a competência do 

Juízo recuperacional como aquele no qual deve haver deliberação 

sobre constrições de bens da recuperanda, para fins de análise de 

sua essencialidade ou não. Cito o seguinte julgado do C. STJ, para 

melhor esclarecimento do ponto: 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS 

CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO PATRIMÔNIO DA 

RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO DECURSO DO PRAZO DE 

180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA 

LEI N. 11.101/05. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS 

ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. 
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PERMANÊNCIA COM A EMPRESA 

RECUPERANDA.COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. A despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o 

direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais 

passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que 

deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência 

desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal 

determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior 

de implementação do plano de recuperação da empresa. 

Precedentes. 

2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 

19/04/2016)

Logo, durante o stay period, as ações e execuções contra a 

recuperanda devem permanecer suspensas, bem como em feitos 

nos quais versem sobre os bens descritos no parágrafo 3º do art. 49 

da LRF não poderão ser dadas decisões que retirem bens 

essenciais da recuperanda. E o bem móvel dinheiro é essencial à 

atividade por natureza.

Diante do exposto, determino que se oficie aos Juízos nos quais há 

restrição de valores da recuperanda, solicitando que os mesmos 

sejam colocados à disposição deste Juízo ou prontamente 

devolvidos à recuperanda, servindo a presente decisão como ofício”. 

Não há dúvida que o crédito executado é anterior ao 

pedido de recuperação e aparentemente se encontra sujeito aos seus efeitos, 

diante da natureza quirografária. 

Desse modo, forçoso concluir que o D. Magistrado a quo 
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nada mais fez do que dar estrito cumprimento à determinação emanada no Juízo 

da Recuperação Judicial.

Resta aos recorrentes obterem junto ao juízo da 

recuperação a exclusão do crédito dos seus efeitos, ou habilitarem-se na 

moratória. 

Nego provimento. 

FRANCISCO LOUREIRO

Relator
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