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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2232716-72.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante 
CONDOMINIO EASY OFFICE, são agravados OROZIMBO INCORPORADORA SPE 
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e PDG COMPANHIA SECURITIZADORA 
S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

ACORDAM, em 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA 
CATARINA STRAUCH (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E MARCOS GOZZO.

São Paulo, 22 de maio de 2018

DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 13.760
AGRAVO Nº : 2232716-72.2017.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS  9ª VARA CÍVEL
AGRAVANTE : CONDOMINIO EASY OFFICE
AGRAVADOS : OROZIMBO INCORPORADORA SPE LTDA. E OUTRO
JUIZ : GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título 

Extrajudicial. Rateio Condominial. Decisão que determina a 

suspensão do andamento da Execução nos termos do artigo 6º 

da Lei nº 11.101/05, ante o deferimento do processamento da 

Recuperação Judicial das Empresas executadas. 

INCONFORMISMO do Condomínio exeqüente deduzido no 

Recurso. EXAME PREJUDICADO. Notícia de acordo 

firmado entre as partes, com pedido de homologação nos autos 

principais. Perda do objeto do Recurso configurada. 

RECURSO PREJUDICADO.*

Vistos.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto 

contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial que o 

Condomínio agravante move contra as agravadas Orozimbo Incorporadora 

SPE Ltda. e PDG Companhia Securitizadora, proferida pelo MM. Juiz “a 

quo” nos termos da cópia de fl. 67.

Argumenta o Condomínio exeqüente, em resumo, 

que a suspensão do andamento da Execução a pretexto do deferimento do 

processamento da Recuperação Judicial das Empresas executadas não pode 

prevalecer, pois a Execução não é sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial 

por tratar-se de dívida extraconcursal de natureza “propter rem” (v. fls. 1/14).
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Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (v. fl. 

517), as agravadas apresentaram contraminuta (v. fls. 519/524). 

Aberta a vista, o Ministério Público opinou pelo 

provimento do Recurso, com o prosseguimento da Execução (v. fls. 594/596) 

e os autos voltaram conclusos para o exame do pedido recursal (v. fl. 597).

É o relatório.

Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de 

Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título 

Extrajudicial que o Condomínio agravante move contra as agravadas 

Orozimbo Incorporadora SPE Ltda. e PDG Companhia Securitizadora, 

proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:

“Vistos.

Anote-se a não intervenção do MP (fls. 402/404).

Considerando a notícia de deferimento do processamento da 

recuperação judicial das executadas, nos termos do art. 6º, da Lei nº 11.101, 

de 9/2/2005, suspendo o curso da presente execução.

Dê-se ciência ao exequente.

Intime-se o administrador judicial para que se manifeste sobre o acordo 

de fls. 321/327.

Intime-se.” (“sic”, fl. 22).

O Recurso não comporta conhecimento.

Com efeito, o Condomínio exeqüente noticiou nos 
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autos a quitação do débito exeqüendo referente às unidades nºs 718, 1.112, 

1.114, 1.116, 1.508 e 1.513 pela Empresa Chamonix Empreendimentos e 

Participações S.A., que teria adquirido esses imóveis das executadas (v. fls. 

321/327 dos autos principais e fls. 6/8 destes autos), tanto é que houve pedido 

de homologação do acordo correspondente, que contudo não foi objeto de 

exame na Vara de origem.

Como quer que seja, o fato é que o próprio 

Condomínio exeqüente afirmou nas razões do Agravo que, ante o pagamento 

de parte do débito exeqüendo no âmbito do referido acordo, restou saldo 

devedor apenas em relação à unidade condominial nº 1.618, tanto é que 

houve pedido de determinação de prosseguimento da Execução somente em 

relação a esse débito (v. fl. 14).

Embora a ausência de comunicação pelas partes, 

verificou-se em consulta ao “site” deste E. Tribunal de Justiça que o 

Condomínio exeqüente, ora agravante, ingressou nos autos da Execução 

mediante petição conjunta com as agravadas e também com a empresa Mega 

Office Corretora de Seguros Ltda. noticiando acordo entre as partes em relação 

à integralidade do débito exeqüendo remanescente, referente à unidade nº 

1.618, com pedido de homologação (v. fls. 927/931 dos autos principais).

Assim, patente a perda do objeto recursal.

De toda forma, cumpre observar que a decisão de 

suspensão do andamento das ações e execuções contra as rés nos autos da 

Recuperação Judicial foi proferida no dia 02 de março de 2014 (v. fls. 
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241/269 dos autos principais), portanto há mais de ano. Assim, a despeito da 

discussão quanto à natureza concursal ou extraconcursal do débito decorrente 

do inadimplemento do rateio condominial, o fato é que já transcorrido há 

muito o prazo máximo e improrrogável de suspensão de 180 dias 

estabelecido no artigo 6º, §4º, da Lei de Recuperação Judicial e Falências 

(Lei nº 11.101/05).

Diante do exposto, julga-se prejudicado o exame 

Recurso ante a perda do objeto.

DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
                          Relatora
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