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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2196674-24.2017.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes JOSÉ 
ROBERTO PSCHEIDT JUNIOR e SUZANA SIMONO, são agravados ECOLIFE 
CAMPESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S A e DELFORTE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. (BRASIL BROKERS).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10ª 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 JOÃO CARLOS 
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA 
ESPÓSITO MARTINEZ.

São Paulo, 28 de maio de 2018.

J.B. Paula Lima
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº. 2196674-24.2017.8.26.0000

Comarca: Santo André (8ª Vara Cível).

Agravante: José Roberto Pscheidt Junior e outro.

Agravado: Ecolife Campestre Empreendimentos Imobiliários S/A.

Voto nº. 9.347

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CRÉDITO 
SUPERVENIENTE. Crédito constituído após o deferimento do 
pedido de recuperação judicial  Não sujeição ao plano de 
recuperação. Art. 49 da Lei nº. 11.101/05. Regular 
prosseguimento da execução.
Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 

decisão proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Santo 

André, copiada a fl. 129: “Diante da informação do deferimento do 

processamento da recuperação judicial da executada, suspendo o andamento 

deste cumprimento de sentença, devendo a parte exequente proceder a sua 

regular habilitação de crédito perante a ação de recuperação”.

Insurge-se o agravante, alegando que o crédito foi 

constituído após o processamento da recuperação judicial e, por isso, não está 
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sujeito aos seus efeitos (art. 49 da Lei nº. 11.101/2005)

Contraminuta a fls. 149/156.

É o relatório.

O artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 dispõe que 

“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos”.

Com efeito, somente os créditos constituídos 

anteriormente ao pedido de recuperação submetem-se aos efeitos do plano de 

recuperação.

Sobre o tema, FÁBIO ULHOA COELHO, na obra 

Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação Judicial, São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 147, ensina:

“A recuperação atinge, como regra, todos os credores 

existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se 

constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de 

recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer 

dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de 

Recuperação Judicial.”

No caso em apreço, verifica-se que o pedido de 

recuperação judicial foi deferido em 02/03/2017 (fl. 151) e o crédito 

exequendo se estabeleceu em 07/07/2017, com o trânsito em julgado da 

sentença que constituiu o título judicial (fl. 69).

Trata-se, portanto, de crédito superveniente ao pedido de 
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recuperação judicial e, por isso, extra concursal, não se submetendo aos 

efeitos do plano de recuperação.

Confira-se a jurisprudência:

“RECURSO  Agravo de Instrumento  Ação 

indenizatória em fase de cumprimento de sentença  

Agravante em recuperação judicial - Insurgência 

contra o respeitável "decisum" que determinou o 

prosseguimento da fase executiva  

Inadmissibilidade  Constituição do crédito que se 

deu com o trânsito em julgado da r. sentença que 

condenou a empresa-agravante ao pagamento de 

indenização por danos morais  Crédito 

superveniente ao pedido de recuperação judicial  

Não sujeição ao plano de recuperação  

Inteligência dos artigos 49 e 59 da Lei n.º 11.101/05 

 Redução da multa fixada no feito   A decisão 

recorrida não teceu nenhuma consideração acerca 

do tema, de modo que não pode o Tribunal 

examinar matéria que ainda não foi apreciada pelo 

Juízo de primeira instância, sob pena de supressão 

de um grau de jurisdição  Recurso parcialmente 

conhecido e, nesta parte, improvido, cassado o 

efeito suspensivo.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 

2243577-20.2017.8.26.0000; Relator (a): Roque 

Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª 
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Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5ª. 

Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2018; Data 

de Registro: 10/05/2018) 

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para 

determinar o regular prosseguimento da execução.

J.B. PAULA LIMA

        RELATOR 
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