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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2074142-14.2018.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante 
PEREIRA BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A, são agravados 
GENIVAL GALDINO DE ARAUJO e ZENITA RODRIGUES DE ARAUJO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª 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 DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.

São Paulo, 29 de maio de 2018.

Carlos Alberto de Salles
Relator

Assinatura Eletrônica
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3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Agravo de Instrumento n. 2074142-14.2018.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Pereira Barreto Empreendimentos Imobiliários SPE 

S.A.
Agravados: Genival Galdino de Araújo e Zenita Rodrigues de 

Araújo

Juiz de origem: Antonio Balthazar de Matos

VOTO N. 15961

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUTADA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que determinou que 
a executada efetue o pagamento de débito atualizado, em 
quinze dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, 
sem a submissão ao procedimento de recuperação judicial. 
Irresignação da executada. Deferimento do processamento 
da recuperação judicial, suspensão de 180 (cento e 
oitenta) dias da execução (art. 6º, caput e §4º, Lei nº 
11.101/2005). Decurso do prazo antes da decretação da 
recuperação judicial. Possibilidade de prosseguimento da 
execução. Ausência de comprovação, pela recuperanda, 
que houve inclusão do crédito dos exequentes no plano de 
recuperação judicial. Não aplicação do artigo 59 da Lei nº 
11.101/2005 ao crédito dos agravados. Manutenção da 
decisão. Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra 
decisão de ps. 291, que, em cumprimento provisório de sentença, 
determinou que a executada efetue o pagamento de débito atualizado, 
em quinze dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, sem a 
submissão ao procedimento de recuperação judicial.

Pleiteia a executada agravante (ps. 01/17) a reforma 
da decisão, alegando que o valor executado, de R$ 309.749,99 
(trezentos e nove mil, setecentos, quarenta e nove reais e noventa e 
nove centavos), atualizado até 29 de julho de 2017, seria valor 
decorrente de condenação por sentença e confirmada por acórdão, sem 
trânsito em julgado em razão da pendência de recurso especial. Afirma 
que, em razão de deferimento de recuperação judicial, o processo foi 
suspenso, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/2005. Contudo, ao 
contrário do disposto pelo artigo 52, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 
execução teve prosseguimento, sendo que deveria ter sido constituído 
para pagamento na forma da recuperação judicial (art. 49, Lei 
11.101/2005). Sustenta que para submissão ao plano de recuperação 
judicial deveria ser considerada a data de ocorrência dos fatos 
geradores do crédito, e não a data de julgamento. Assim, o crédito dos 
agravados deveria ser habilitado na recuperação judicial, na forma do 
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artigo 59 da Lei nº 11.101/2005. Refere-se ao enunciado nº 51 do 
FONAJE. Prequestiona os artigos 47, 49 e 59 da Lei 11.101/2005 e os 
artigos 485, inciso IV, e 924, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Deferido o efeito suspensivo ao recurso (ps. 
293/294).

Contraminuta a ps. 298/299.

Ausência de oposição ao julgamento virtual (p. 330).

Os autos encontram-se em termos para julgamento.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

De fato, foi deferido o processamento da recuperação 
judicial da agravante, em 02 de março de 2017 (ps. 165/193), antes 
mesmo do início do processamento do cumprimento provisório de 
sentença em que proferida a decisão agravada.

Com o deferimento da recuperação judicial, a 
execução deveria ser suspensa, na forma do artigo 6º, caput e §4º, da 
Lei 11.101/2005.

Tanto que, em 25 de agosto de 2017, sobreveio 
decisão do juízo a quo, determinando, além da suspensão da tramitação 
do processo de cumprimento provisório de sentença, que os agravados 
providenciassem a habilitação do crédito na recuperação judicial (p. 31).

O plano de recuperação judicial foi homologado por 
sentença, nos autos do juízo universal, em 06 de dezembro de 2017 
(ps. 194/264).

Todavia, a decretação de tal recuperação judicial foi 
posterior ao prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias de 
suspensão de ações e execuções em curso, pelo artigo 6º, §4º, da Lei 
11.101/2005.

Em razão disso, não há qualquer impedimento a que 
tenha prosseguimento o cumprimento provisório de sentença, como 
pretendido pelos agravados.

Como esclarece Manoel Justino BEZERRA FILHO,

“Esta regra [do artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005] visa 
aproveitar os atos processuais já aplicados nas ações e execuções 
em curso contra a empresa em recuperação. Com efeito, mostra-
se mais interessante ao credor que se aproveitem os atos 
processuais já praticados nas ações e execuções individuais, em 
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função do não recebimento nos autos da recuperação judicial no 
prazo estipulado de 180 dias.
[...] Dessa forma, concedida ou não a recuperação em 180 dias, 
todas as ações e execuções contra o devedor que pediu a 
recuperação voltarão a correr normalmente, pois o prazo máximo 
de suspensão é este ora estabelecido no §4º do artigo 6º. No 
entanto, se a recuperação já foi concedida na forma do artigo 58, 
o crédito que a ela estiver submetido será pago nos próprios autos 
da recuperação, não havendo assim interesse no prosseguimento 
de ações ou execuções.
O parágrafo entende que o credor tem o direito de receber o que 
lhe é devido. Entendeu a lei que, nesse caso, já estaria formado 
em favor do autor da ação o direito ao recebimento e que, 
portanto, diante do não recebimento dos créditos no prazo 
estipulado, a empresa em recuperação deve ser penalizada com a 

continuidade de referidas ações.”1

Em sentido semelhante, segundo Mauro Rodrigues 
PENTEADO,

“Na prática, o mencionado prazo (stay period, no jargão do 
mercado) foi concedido ao devedor para que este possa negociar 
e incluir seus débitos já cobrados judicialmente no plano de 
recuperação, que, se concedido, operará a novação de todos os 

créditos a ele sujeitos (art. 59).”2

Cabia à agravante comprovar, tendo em vista que a 
recuperação judicial já foi decretada com plano homologado por 
sentença (ps. 194/264), que o crédito dos agravados foi incluído no 
plano de recuperação, para a incidência do artigo 59 da Lei 
11.101/2005.

Como a manifestação dos agravados, para 
prosseguimento do cumprimento provisório de sentença (p. 32), é 
anterior à decretação da recuperação judicial, não se pode concluir que 
tenha havido a novação de tal crédito, para inclusão na recuperação 
judicial e incidência do artigo 59 da Lei 11.101/2005.

Assim, correta a decisão agravada, para 
prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.

CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator

1 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falências, 
comentada. 5ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, ps. 70/71.
2 PENTEADO, Mauro Rodrigues. “Comentário ao artigo 6º”, in SOUZA JUNIOR, 
Francisco Satiro, e PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários à Lei 
de Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005  Artigo por artigo. 2ª ed., 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 138.
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