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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 

2165778-95.2017.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante OI 

MÓVEL S/A, é agravado FÁBIO GALVÃO GIMENEZ.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 

provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que 

integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAYME 

QUEIROZ LOPES (Presidente) e WALTER CESAR EXNER.

São Paulo, 11 de janeiro de 2018.

Arantes Theodoro

Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO 2165778-95.2017.8.26.0000

AGRAVANTE        Oi Móvel S.A.

AGRAVADO          Fábio Galvão Gimenez

COMARCA           Sertãozinho  1ª Vara Cível 

VOTO Nº 32.174 

EMENTA  Ação declaratória com pedido cumulado 

de indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Devedora em 

regime de recuperação judicial. Suspensão do processo que se justifica 

ante a prorrogação do stay period pelo juízo da recuperação judicial. 

Recurso provido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho 

que, em autos de ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídica com 

pedido cumulado de indenização por danos morais ora em fase de cumprimento 

de sentença, indeferiu pedido de suspensão da execução em face da 

prorrogação do stay period concedido na recuperação judicial da ré.

A agravante insiste naquela medida.

Assim, ela enfatiza que nos autos da recuperação 

judicial o Juiz prorrogou o prazo de suspensão das execuções por mais 180 dias 

ou até a designação de Assembleia Geral de Credores, o que impede, por 

consequência, a prática de qualquer ato constritivo ao patrimônio da agravante.

A recorrente acrescenta que o fato gerador do crédito 

do agravado remonta a período anterior ao processamento da recuperação, de 

modo que ao caso incidia o disposto no artigo 49 da Lei nº 11.101/05.

Recurso regularmente processado sob o efeito 
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suspensivo e respondido.

É o relatório.

Conforme o explícito anúncio do artigo 6º, § 4º, da Lei 

nº 11.101/05, com o deferimento do processamento da recuperação judicial as 

ações e execuções em face do devedor ficam suspensas por 180 dias, 

“restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou 

continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento 

judicial.”.

É verdade que o artigo em comento há de ser 

interpretado com as ressalvas existentes no artigo 49 daquela lei, mas como se 

vê aqui não se cuidava de nenhuma das exceções lá anunciadas.

Assim, a solução defendida pelo agravado só seria 

aplicável se aqui se tratasse de processo de conhecimento no qual se 

demandasse quantia ilíquida (artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/05).

Nessa linha têm se manifestado os comentarista, como 

dá exemplo a observação de Manoel Justino Bezerra Filho:

 “Este parágrafo tem acentuada aplicação na prática, 

pois há necessidade de prosseguimento do processo, para que a sentença 

determine qual o valor, ou a coisa, ou a prestação, ou a abstenção, a que o autor 

tem direito, contra o devedor falido ou em recuperação. (...)

Declarado por sentença o direito que o autor tem 

contra o devedor falido ou em recuperação, bastará comunicar o fato ao juízo da 

recuperação ou falência, comprovando o alegado, para que o crédito seja 

automaticamente incluído no quadro geral de credores, independentemente de 

habilitação.” (Lei de Recuperação de Empresas e Falência, RT, 7ª edição, p. 70).
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Pois no caso concreto o crédito do agravado só s 

formou durante o processamento da recuperação judicial, isto é, por sentença 

que transitou em julgado em 31.05.2017 (fls. 204 do agravo).

Assim, a fase de cumprimento de sentença não se 

podia mesmo ter continuidade, já que em maio de 2017 o juízo da recuperação 

prorrogou as ações e execuções contra ela por mais “180 dias úteis, ou até a 

realização da AGC, valendo aquele que primeiro tiver seu termo” (fls. 243 do 

agravo).

Em consulta ao sistema informatizado da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro se vê que não chegou a ocorrer a 

Assembleia Geral de Credores, já que a primeira convocação fora para o dia 19 

de dezembro, nem se encerrou o prazo do stay period, o que só ocorrerá em 1º 

de fevereiro de 2018 (autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001), 

Logo, caso não era de se autorizar o prosseguimento 

da ação, ficando então confirmada a liminar aqui concedida com o fim de 

suspender o curso do processo até um dos termos fixados pelo juízo da 

recuperação judicial.

Para tal fim dá-se provimento ao recurso.

      (assinado digitalmente)

ARANTES THEODORO

 Relator
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