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ACÓRDÃO

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

2077561-42.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante POLI 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado LUIZ SEGURA LOPES.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, é que negaram provimento ao 

recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENIO ZULIANI 

(Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 24 de maio de 2018.

Maia da Cunha

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO Nº : 2077561-42.2018.8.26.0000
AGRAVANTE : Poli Investimentos Imobiliários Ltda.
AGRAVADO : Luiz Segura Lopes
COMARCA : São Paulo
JUIZ(A) : Rosana Moreno Santiso
VOTO Nº : 42.571

Adjudicação compulsória. Fase de cumprimento de sentença e 
indeferimento do pedido de extinção. Cumprimento de sentença 
relacionado a verbas sucumbenciais decorrentes de ação ajuizada após 
o deferimento da recuperação judicial. Não incidência do art. 49 da Lei 
nº 11.101/2005. Crédito executado extraconcursal. Recurso improvido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 

a r. decisão que, nos autos da ação de adjudicação compulsória em fase de 

cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de 

sentença, ao fundamento de não sujeição do crédito executado ao juízo 

recuperacional, assim como indeferiu a sua suspensão ou abstenção de prática de 

ato constritivo. 

Sustenta a agravante, em suma, que qualquer 

medida constritiva apenas pode ser objeto de deliberação do juízo de 

recuperação e que o crédito exequendo deve ser pleiteado nos autos da 

recuperação judicial, mediante inclusão no plano de soerguimento já 

homologado, pois os fatos geradores dos pedidos condenatórios se deram antes 

da data do pedido de recuperação judicial. Pede a reforma da r. decisão agravada 

para obstar o aperfeiçoamento de prática de constrição, bem como para que o 

crédito exequendo seja submetido ao procedimento da recuperação judicial, com 

a extinção da presente execução, nos termos do art. 485, IV c.c 924 I e III do 

CPC.

Este é o relatório. 

O recurso não merece provimento. 

Em 02.05.2017, o agravado ajuizou ação de 

adjudicação compulsória, que foi julgada procedente, com a condenação da 

requerida agravante ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (fls. 418/422 do processo nº 
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1004457-35.2017.8.26.0011). Em 17.07.2017, a r. sentença transitou em 

julgado (fl. 432).

Em 20.02.2018, o agravado requereu o início da fase 

de cumprimento de sentença, com intimação da executada, ora agravante, para 

pagamento da quantia de R$ 19.823,17, relativa às custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios. 

Intimadas, as requeridas se manifestaram alegando 

que qualquer medida constritiva deveria ser praticada sob a deliberação do juízo 

da recuperação e requerendo a extinção do incidente processual diante da 

incompetência do juízo para condução da lide, com fundamento no art. 49 da Lei 

nº 11.101/05 (fls. 47/51 do cumprimento de sentença).

A digna Magistrada de primeiro grau indeferiu o 

pedido das executadas ao fundamento de que o título executivo judicial transitou 

em julgado em 17.07.2017, em momento posterior ao pedido de recuperação 

judicial, que se deu em 23.02.2017, conforme fl. 403 dos autos principais. 

Pois bem.

É verdade que as Câmaras Reservadas de Direito 

Empresarial, majoritariamente, sacramentaram o entendimento de que o 

relevante para efeito de submissão do crédito executado à recuperação judicial 

não é o trânsito em julgado, mas o fato que gerou a responsabilidade da qual 

resultou o crédito em execução. 

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Crédito quirografário 

constituído anteriormente à distribuição do pedido de recuperação judicial. Decisão 

agravada que considerou sua existência a partir do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, proferida ulteriormente ao pedido da recuperanda. Reforma da decisão, 

pois o evento que ensejou a responsabilidade civil da agravante é o marco inicial da 

existência do crédito. Inteligência do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005. Sujeição do crédito 

ao plano de recuperação, como quirografário, podendo ser habilitado de forma 

retardatária. Recurso provido” (Agravo de Instrumento nº 

0280252-26.2011.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. 

Des. Francisco Loureiro, em 26/06/2012).

No caso, contudo, até mesmo o fato gerador é 

posterior ao pedido de recuperação judicial. Isso porque o pedido de recuperação 

judicial foi deferido em 02.03.2017 (fls. 383/411) e a ação de adjudicação 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

4ª Câmara de Direito Privado

4

Agravo de Instrumento nº 2077561-42.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto nº 42.571 - R

compulsória nº 1004457-35.2017.8.26.0011 foi ajuizada em 02.05.2017. 

O que se executa é a sucumbência gerada com a 

ação julgada procedente que se iniciou depois do pedido de recuperação, 

cuidando-se, com a devida vênia, de crédito extraconcursal e alheio aos efeitos 

da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 (“Estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que 

não vencidos”). 

Assim, inviável a sujeição do crédito à recuperação 

judicial, sendo de rigor o prosseguimento da execução, que, como bem ponderou 

a digna Magistrada de primeiro grau, observará o caso concreto quando da 

aplicação de eventuais medidas constritivas se houver prejuízo ao plano de 

recuperação judicial. 

Nesse contexto, deve ser mantida a r. decisão 

agravada e improvido o recurso.

Pelo exposto é que se nega provimento ao 

recurso. 

       MAIA DA CUNHA

RELATOR
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