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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1007036-14.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
REVESTIMENTO CONSPEM FULTEC LTDA, é apelado SAIPH INCORPORADORA 
LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.

São Paulo, 29 de maio de 2018.

Cristina Medina Mogioni
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 935

APELAÇÃO Nº: 1007036-14.2016.8.26.0100

COMARCA: São Paulo - Foro Central Cível - 36ª Vara Cível

JUIZ (A): Rodrigo Pereira Angelim

APELANTE: REVESTIMENTO CONSPEM FULTEC LTDA.

APELADOS: SAIPH INCORPORADORA  LTDA. (em recuperação judicial)

Ementa: COBRANÇA. RETENÇÃO TÉCNICA. Sentença de 
improcedência, sob o entendimento de que a própria autora 
colacionou aos autos a prova do pagamento da ré. Recurso da 
autora. Pedido de suspensão ou extinção do processo em virtude 
do deferimento de pedido de recuperação judicial das promitentes 
vendedoras integrantes do Grupo PDG. Inadmissibilidade. 
Demanda que envolve quantia ilíquida. Incidência do art. 6º, § 1º 
da Lei nº 11.101/2005. Alegação de que o crédito em cobrança 
está incluído no plano de credores nos autos de recuperação 
judicial. Nenhuma prova de que o crédito está inserido na 
recuperação judicial foi trazida aos autos, apesar da juntada de 
uma relação de credores, não há prova segura de que isso tenha de 
fato ocorrido nos autos respectivos, à míngua de prova extraída 
daquele processo. Caberá à credora submeter-se à habilitação do 
crédito na ação de recuperação judicial. Pretensão à reforma 
integral, com alegação de (i) que a ré confessou não ter adimplido 
o valor, limitando-se a alegar que a autora deixou de apresentar os 
documentos comprobatórios do recolhimento e (ii) que o recibo 
estava pronto aguardando somente o pagamento e o fato de estar 
consigo corrobora o não pagamento.  Parecer da PGJ pelo 
provimento ao recurso. Acolhimento. Ré que, mesmo em 
contrarrazões, limita-se a alegar que a autora deixou de apresentar 
os documentos comprobatórios do recolhimento, sem negar a 
dívida. Recibo que, ainda que pronto, se encontra em poder da 
autora. Ausência de caráter de quitação. Sentença reformada. 
Sucumbência revista. Recurso provido, com observação. 

REVESTIMENTO CONSPEM FULTEC LTDA. interpõe recurso 

de apelação em face de SAIPH INCORPORADORA  LTDA. para guerrear a sentença 

(fls. 120 a 123), que julgou improcedente a ação de cobrança de retenção técnica de valores 

que aquela lhe moveu.

O Juízo a quo entendeu que a própria autora trouxe aos autos a prova 

do pagamento do valor, em réplica, razão pela qual julgou improcedente o pleito, nos 
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termos do artigo 481, I do CPC. Condenou, por fim, a autora, ao pagamento das custas e 

despesas processuais bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor 

dado à causa.

Insurge-se a autora (fls. 126 a 136), alegando que a ré confessou não 

ter adimplido o valor, limitando-se a alegar que a autora deixou de apresentar os 

documentos comprobatórios do recolhimento e que o recibo estava pronto aguardando 

somente o pagamento, sendo certo que o fato de estar consigo corrobora o não pagamento.  

Recurso formalmente em ordem, com contrarrazões as fls. 143 a 148

Devidamente intimadas, não houve oposição quanto ao julgamento 

virtual do recurso (fl. 1857). 

É o relatório.

Cuida-se de Ação de Cobrança movida por REVESTIMENTO 

CONSPEM FULTEC LTDA. em face de SAIPH INCORPORADORA LTDA., aduzindo 

ser credora desta do valor R$ 77.660,15, relativo a valor de retenção técnica originado de 

contrato de prestação de serviços de mão de obra e fornecimento de materiais firmado 

pelas partes.

A autora sustenta ser costume, no ramo em que as partes atuam, que 

em toda obra sejam retidos valores no importe de 5% (cinco por cento) em razão de 

tributos e ações trabalhistas.

Todavia, após a obra em questão, os valores devem ser restituídos ao 

prestador, o que, no caso, não foi cumprido pela ré, razão pela qual ajuizou a presente 

demanda.

Trouxe a notificação extrajudicial de fls. 14/17, notas fiscais de fls. 

18/25 e cópias de mensagens eletrônicas de fls. 26/36.

Citada, a ré ofertou a contestação de fls. 61 a 65, limitando-se a 

afirmar que a autora deixou de apresentar os documentos comprobatórios do recolhimento, 

sem, todavia, negar o inadimplemento.

Réplica as fls. 80/89, com juntada de outros documentos.

O r. despacho de fl. 113 instou as partes a especificar provas, sendo 
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certo que, após a manifestação da ré de fls. 116/117, dizendo não haver mais nada a ser 

produzido e, a da autora, de fls. 118/119, pugnando pela designação de audiência de 

conciliação, foi proferida a sentença julgando improcedente o pedido como segue:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, na forma 

prevista no art. 481, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, o autor deverá arcar com o pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios ao advogado da requerida, esse último fixado em 10% 

sobre o valor dado à causa. P.R.I.”

Para atacar a sentença, há recurso da autora, em que postula sua 

reforma integral tendo em vista que a ré confessou não ter adimplido o valor, limitando-se 

a alegar que a autora deixou de apresentar os documentos comprobatórios do recolhimento 

e que o recibo estava pronto aguardando somente o pagamento, sendo certo que o fato de 

estar consigo corrobora o não pagamento.  

Contrarrazões as fls. 143/148, pugnando pela manutenção do quanto 

decidido.

A ré anunciou o deferimento de seu plano de recuperação judicial 

pugnando pela suspensão do feito ou mesmo sua extinção (fls. 651/657).

Em razão do deferimento da recuperação judicial da ré, foi aberta vista 

à D. P.G.J., que emitiu o parecer de fls. 1877/1880, no qual entende não ser caso de 

suspensão ou extinção do feito, nos termos do disposto no artigo 6º, §1º da Lei 11.101/05, 

vez que a ação está em fase de conhecimento e inexistente qualquer constrição patrimonial 

ou execução provisória de montante pecuniário. Por fim, a D. P.G.J. entende que deve ser 

provido o recurso da autora,  vez que a ré é confessa e que o recibo de fl. 105 não possui 

mesmo efeito jurídico de quitação, já que remanesce junto à autora.

Passa-se à análise do apelo.

De saída, não é caso de extinção ou suspensão do processo em razão 

do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial das empresas 
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integrantes do Grupo PDG, pois o art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/05 ressalva que o processo 

envolvendo quantia ilíquida terá prosseguimento normal. 

É exatamente o que se verifica no presente caso, pois se trata de 

processo de conhecimento em que foi proferida sentença ainda não transitada em julgado,  

inexistindo qualquer título executivo a justificar a medida pretendida.

Confira-se, a propósito, o comentário de Fábio Ulhoa Coelho acerca 

do dispositivo legal acima citado:

“As ações de conhecimento contra o devedor falido em recuperação 

não se suspendem pela sobrevinda da falência ou do processo visando 

o benefício. Não são execuções e, ademais, o legislador reservou a 

elas um dispositivo específico preceituando o prosseguimento (§ 1º)” 

(Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. 

RT, 12ª ed., 2017, p. 79).

No mesmo sentido se posicionam Luiz Roberto Ayoub e Cássio 

Cavalli:

“As ações pelas quais se demandar quantia ilíquida contra a empresa 

devedora não serão suspensas, consoante estabelece o art. 6º, § 1º, da 

LRF. Nessas ações, os ativos da empresa devedora não sofrem o risco 

de serem constritos enquanto não houve pronunciamento judicial 

condenatório ou declaratório. Vale dizer, essas ações não acarretam 

risco à preservação da empresa durante a fase de processamento da 

recuperação. Por isso, seguirão a tramitar perante o juízo em que 

foram distribuídas. Entretanto, mesmo nessas ações, não poderá se 

conceder provimento acautelatório ou de antecipação de tutela que, 

de qualquer forma, envolva constrição a ativo da empresa devedora 

durante o stay period. Se houver condenação durante o stay period, a 

fase de cumprimento de sentença não poderá iniciar-se enquanto não 

houver o decurso dos 180 dias a que se refere o art. 6º, § 4º, da LRF” 

(A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas, 

Ed. Forense, 3ª ed., 2017, p. 146).

Sobre o tema confira-se recente precedente desta Câmara:

“Ementa: AÇÃO MONITÓRIA  EMBARGOS MONITÓRIOS 
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REJEITADOS, CONSTITUÍDO O TÍTULO JUDICIAL PELO VALOR 

PLEITEADO PELA AUTORA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES 

 inépcia recursal  não ocorrência  recurso que veicula pedidos 

certos e claros e cujas razões impugnam adequadamente os 

fundamentos da sentença  devida observância do art. 1.010, III, do 

CPC/2015  preliminar rejeitada. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA 

AÇÃO POR CONTA DO DEFERIMENTO E APROVAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ  DESCABIMENTO 

 o deferimento da recuperação judicial não implica suspensão das 

ações monitórias, uma vez que há necessidade de pronunciamento 

judicial constituindo o título executivo  situação equiparada às ações 

que demandam quantias ilíquidas (art. 6º, § 1º da Lei nº 11.101/2005) 

 precedentes deste tribunal. SUSPENSÃO EM FACE DOS CO-

OBRIGADOS  DESCABIMENTO  suspensão das ações e execuções 

por conta do deferimento do processamento da recuperação judicial 

de que trata o art. 6º da Lei nº 11.101/05 que, de todo modo, não 

aproveita aos avalistas e fiadores  art. 49, § 1º da referida Lei  

entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS  verba fixada 

em 10% sobre o valor da condenação  pretensão à fixação em valor 

certo por equidade ou no percentual de 5% descabida  fixação por 

equidade restrita aos casos previstos no § 8º do art. 85 do CPC/2015 

 no caso presente, tendo havido condenação em valor certo, os 

honorários são regidos pelo § 2º, com fixação obrigatoriamente em 

percentual e com variação não inferior a 10%, nem superior a 20% 

sobre o valor da condenação  simplicidade da causa e curto tempo 

de tramitação já observados por conta da fixação no patamar legal 

mínimo  hipótese, ademais, de majoração da verba honorária por 

conta da interposição do recurso, nos termos do art. 85 § 11 do 

CPC/2015, o que ora se procede, de 10% para 15% sobre o valor 

atualizado do débito. Resultado: recurso desprovido.” (Apelação 

1010392-69.2016.8.26.030, Relator(a): Castro Figliolia, 12ª Câmara 

de Direito Privado, J. em 22/11/2017)

Necessário, ainda, de proêmio, analisar e decidir a questão referente à 

inclusão do crédito em cobrança no plano de credores apresentado nos autos da 

Recuperação Judicial (fls. 1882/1968), trazida em grau de recurso.

Da prova existente nos autos, é incontroversa a existência da 

recuperação judicial, mas não existe demonstração de que o crédito da presente demanda 

foi, de fato, incluído no plano de credores.
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Com efeito, em segundo grau, a apelada apresenta relação de credores 

cujos créditos foram incluídos no plano relativo, tal como determinam os artigos 22 e 51 da 

Lei 11.101/05.

Todavia, não há demonstração segura de que o crédito tenha sido 

efetivamente incluído no plano de credores porque não consta certidão de objeto e pé da 

ação de recuperação judicial que faça prova no sentido alegado.

De qualquer forma, observa-se que o crédito aqui alcançado deverá se 

submeter à habilitação na recuperação judicial. 

Quanto à alegação da recorrente de ausência de contrariedade da ré ao 

seu pedido relacionado na ação de cobrança em apreço, com razão.

Observa-se que a ré não rechaça a alegação de falta de pagamento, 

como deveria e, ainda, segue afirmando que não entregues os documentos necessários ao 

adimplemento e nada mais.

Reconhece, pois, a ré a dívida e não faz prova do adimplemento, o que 

possibilita mesmo a aferição do direito do autor.

Mesmo em sede de contrarrazões, deduz a ré os mesmos argumentos e, 

como bem explicitado no parecer da D. P.G.J., o fato de o recibo de pagamento 

colacionado aos autos pela autora a fl. 105 estar em seu poder, lhe retira mesmo o caráter 

de quitação.

Deste modo, respeitado o entendimento do MM. Juízo “a quo” não era 

mesmo caso de se julgar improcedente a ação, devendo ser, pois, reformada a r. sentença.

Por fim, condena-se a ré no pagamento das custas e despesas 

processuais bem como nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85 §2º do CPC.

Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, 

com observação de que o crédito deverá se submeter à habilitação na recuperação judicial. 

CRISTINA MEDINA MOGIONI

Relatora
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