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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2026097-76.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes 
WALTER DIAS DE CARVALHO JÚNIOR e CLEIDE APARECIDA DA SILVA, é 
agravado PEREIRA BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do 
recurso e deram provimento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVÉRIO DA SILVA 
(Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.

São Paulo, 28 de maio de 2018.

Alexandre Coelho
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2026097-76.2018.8.26.0000

Agravante: WALTER DIAS DE CARVALHO JUNIOR e outro

Agravado: PEREIRA BARRETO EMPREEND. IMOB. SPE S/A

VOTO nº 7932

AGRAVO DE INSTRUMENTO  CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA  DECISÃO QUE INDEFERIU SEU INÍCIO, 

EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

EXECUTADA  CABIMENTO DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, CONFORME ART. 1.015, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CPC - DÍVIDA CONSTITUÍDA APÓS O 

DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL  

EXECUTADA POSTERIORMENTE EXCLUÍDA DA 

RECUPERAÇÃO  DECISÃO REFORMADA - 

CONHECERAM E DERAM PROVIMENTO AO 

RECURSO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes 

contra a r. sentença que, na fase de cumprimento de sentença que condenou a executada no 

pagamento de determinado valor, determinou que, diante da recuperação judicial da executada, 

eventual peticionamento deveria ocorrer nos autos da recuperação.

Sustentam os agravantes que a agravada foi excluída da 

recuperação judicial e que o crédito aqui tratado foi constituído após o deferimento da 

recuperação. 

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. 
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A agravada contraminutou o recurso.

É o breve relatório.

Os agravantes ajuizaram ação de rescisão do contrato celebrado 

com a agravada e obtiveram parcial procedência do pedido, mediante sentença que condenou a 

ora agravada na restituição de 80% do valor total das parcelas pagas, além da quantia de 

R$9.444,36.

Transitada em julgado tal condenação em maio de 2017, iniciada a 

fase de cumprimento da sentença, constatou-se o deferimento da recuperação judicial do 

GRUPO PDG, integrado pela executada, em março de 2017, razão pela qual se pleiteou a 

suspensão do processo por 180 dias.

Ocorre que a empresa agravada foi excluída da recuperação 

judicial do GRUPO PDG, mediante decisão daquele douto Juízo, segundo a qual foram 

excluídos da recuperação os empreendimentos com patrimônio de afetação.

A decisão guerreada declarou inadmissível o cumprimento da 

sentença, de modo que cabível o recurso de agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 

1.015, parágrafo único, do CPC, rejeitando-se, assim, a preliminar de não conhecimento do 

recurso.

Respeitado o entendimento adotado em primeiro grau, há dois 

fatores determinantes à admissibilidade da execução intentada pelos ora agravantes: i) a 

execução tem por objeto dívida constituída após o deferimento da recuperação judicial (artigo 

49, caput, da Lei nº 11.101/2005) e ii) a agravada foi posteriormente excluída da recuperação 

judicial do GRUPO PDG., conforme fazem provas os documentos juntados pelos agravantes.

Logo, sem necessidade de maior aprofundamento, diante da 

singeleza da questão, é de se reformar a r. decisão, a fim de o cumprimento da sentença tenha 

lugar.
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Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao 

recurso, nos termos supraexpostos.

ALEXANDRE COELHO
Relator

(assinatura eletrônica)
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