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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2020059-48.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes RITA 
MEIRA COSTA GOZZI e ROBERTO GOZZI, são agravados AGRA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A e PDG REALTY S/A 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª 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 ERICKSON GAVAZZA 
MARQUES (Presidente) e A.C.MATHIAS COLTRO.

São Paulo, 25 de maio de 2018.

Fernanda Gomes Camacho
Relatora

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2020059-48.2018.8.26.0000 (julgamento virtual)

Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado
Agravantes: RITA MEIRA COSTA GOZZI; ROBERTO GOZZI
Agravados: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A; PDG REALTY S/A 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Comarca: Campinas - 3ª Vara Cível 
Processo de origem nº 0032971-94.2017.8.26.0114
Juiz prolator: Ricardo Hoffmann

VOTO nº 7246

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. Decisão 
que determinou a suspensão do incidente e a habilitação do crédito 
dos exequentes nos autos da recuperação judicial das executadas. 
Inteligência ao artigo 49 da Lei nº 11.101/2005. Evento danoso 
que deu origem ao crédito discutido e ajuizamento da ação que são 
anteriores à recuperação judicial. Necessidade de que o crédito 
seja habilitado no quadro geral de credores. Precedentes do STJ. 
Decisão mantida. Recurso não provido.

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão 

interlocutória copiada às fls.250/255, que, em cumprimento de sentença 

instaurado em ação relativa a indenização por danos materiais e morais, 

determinou a suspensão do incidente para que a parte credora proceda à 

habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial da parte executada. 

Inconformada, a agravante alega, em síntese, que o 

crédito devido em favor dos agravantes somente foi constituído com o trânsito em 

julgado, ou ao menos quando da prolação do julgamento que deu provimento 

parcial aos recursos de apelação e recursos adesivo. Ressalte-se que a sentença 

que concedeu o direito é constitutiva, e, portanto, produz efeito ex nunc. Desta 

forma, considerando que o crédito devido em favor dos agravantes foi constituído 

após o processamento da recuperação judicial, o crédito cobrando não está 

sujeito a recuperação judicial, devendo prosseguir a execução. Pleiteia a 
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concessão de efeito suspensivo.

Regularmente processado e preparado o recurso 

(fls.15/16).

O efeito suspensivo foi indeferido (fls.305/306).

A parte contrária apresentou contrarrazões 

(fls.309/312).

É o relatório.

Consta dos autos que os agravantes ajuizaram ação 

relativa a indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de 

indébito contra as agravadas, e que a ação foi julgada parcialmente procedente 

por sentença proferida em 03/06/2014, para declarar a abusividade das cláusulas 

contratuais 9.1, 9.2 e 9.4.1, e condenar solidariamente as rés ao pagamento de: 

a) multa por mora contratual, no valor de R$6.247,36; b) R$23.333.44, referente 

ao valor pago a título de corretagem; c) R$20.000,00, a título de danos morais 

(fls.40/47, na origem). 

Foram acolhidos parcialmente embargos de declaração 

oferecidos pelos agravantes para constar do dispositivo da sentença ser indevida 

a aplicação da correção do saldo residual devedor pelo índice INCC-M/FGC, a 

partir de abril/2011, com substituição pelo IGP-M, bem como para condenar as 

agravadas a restituir os valores pagos indevidamente decorrente da aplicação do 

INCC, corrigidos desde o ajuizamento e com juros de mora desde a citação.

Consta ainda, que a sentença foi reformada pelo 

acórdão de fls.75/85, para: a) considerar válida a cláusula que estabelece o prazo 

de entrega; b) reconhecer a prescrição da devolução da taxa de corretagem; c) 

afastar a condenação das rés no pagamento da multa moratória; d) condenar as 

rés ao pagamento de lucros cessantes, conforme julgamento ocorrido em 

22/03/2017. 

Em 02 de março de 2017, foi deferido o processamento 
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do pedido de recuperação judicial das agravadas, pelo Juízo da 1ª Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais (processo nº 1016422-34.2017.8.26.0100  

fls.93/120).

O cumprimento de sentença foi instaurado por petição 

dos agravantes, protocolizada em 11 de outubro de 2017, na qual apresentaram 

um crédito de R$168.875,81.

Insurgem-se os agravantes contra a decisão que 

suspendeu o cumprimento de sentença em razão do pedido de recuperação 

judicial das agravadas, sob a alegação de que o crédito foi constituído após o 

processamento da recuperação judicial.

Com efeito, dispõe a Lei nº 11.101/2005, que regula a 

recuperação judicial:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

No presente caso, tanto o evento danoso, que deu 

origem ao crédito discutido, quanto o ajuizamento da ação são anteriores à 

recuperação judicial deferida em 02/03/2017.

Assim, o crédito já estava constituído antes do início do 

processo de recuperação judicial, razão pela qual deve ser habilitado no quadro 

geral de credores.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO 
SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA 
ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. 
CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO 
EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO 
PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 
11.101/2005. RECURSO PROVIDO. (...) 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei 
n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos 
autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito 
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discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano 
moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes 
do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente 
de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da 
recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano 
de recuperação da sociedade devedora”. (Recurso Especial Nº 1.447.918 - 
SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/04/2016).

Assim, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

FERNANDA GOMES CAMACHO

Relatora
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