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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 
2070988-85.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MUTINGA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são suscitados MM JUIZ DE DIREITO 
DA1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL e MM 
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA CAPITAL.

ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do conflito. V. U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR 
MARQUES (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e FERNANDO TORRES 
GARCIA(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).

São Paulo, 28 de maio de 2018

DORA APARECIDA MARTINS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Conflito de Competência nº 2070988-85.2018.8.26.0000
Suscitantes: Mutinga Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros
Suscitados: MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 
da Capital e MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital

Voto nº 6.831

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela 
parte. Pedido de recuperação judicial. Suscitante que pretende 
obter, liminarmente e em definitivo, o conhecimento do 
presente conflito para que se declare o Juízo da 1ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital 
como o único competente para decidir sobre a suspensão (ou 
prosseguimento) das diversas ações sujeitas ao processo de 
Recuperação Judicial movidas em face da Suscitante junto aos 
Juízos Suscitados. Pretensão, como corolário, da declaração de 
nulidade de todas as decisões proferidas pelos Juízos 
declarados incompetentes desde o deferimento do pedido da 
Recuperação Judicial. Inexistência de dois ou mais juízos 
declarando-se competentes para o julgamento de um mesmo 
processo. Inocorrência da hipótese prevista no artigo 66, inciso 
I, do Código de Processo Civil. Conflito não conhecido.

Trata-se de conflito de competência instaurado por Mutinga 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros em face dos Juízos da 1ª Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais da Capital e da 7ª Vara Cível da Capital, nos 

autos da Ação de Recuperação Judicial proposta pelo ora Suscitante e demais 

empresas do Grupo PDG.

Sustenta que, não obstante o MM. Juízo da 1ª Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo ter deferido em 

02/03/2018 o processamento do pedido de recuperação judicial, e ter prorrogado o 

prazo da suspensão das ações e execuções até a realização da Assembleia Geral de 

Credores, que ocorreu no dia 30/11/2017 com plano recuperacional aprovado e 

homologado em 06/12/2017, o MM. Juízo suscitado ignorou tais determinações, 

causando, portanto, conflito entre as decisões, além de instabilidade jurídica e 

econômica em todas as partes envolvidas.

Pretende seja deferida liminar inaudita altera parte para que 

seja sobrestado o processo nº 0025127-72.2016.8.26.0100, da 7ª Vara Cível da 
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Capital, nos termos do caput do artigo 955 do NCPC, e, como corolário, seja 

nomeado o MM. Juízo da 1ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências da 

Comarca de São Paulo como único competente para julgar eventuais medidas 

urgentes no feito acima, e que não seja suspensa a Recuperação Judicial movida 

pela ora suscitante e demais empresas do Grupo PGD, Processo nº 

1016422-34.2017.8.26.0100.

Por fim, pretende seja declarado o Juízo da 1ª Vara de 

Recuperações Judiciais e Falências da Comarca de São Paulo como o único 

competente para determinar a suspensão (ou prosseguimento) das ações movidas 

em face da Suscitante e do Grupo PDG, bem como de quaisquer medidas 

executórias singulares promovidas contra si, nos específicos termos do artigo 52, 

inc. III, da Lei nº 11.101/2005, declarando-se nulas todas as decisões proferidas 

pelo Juízo incompetente desde o deferimento do pedido de recuperação Judicial (fls. 

1/18).

É o relatório.

O artigo 66 do Código de Processo Civil, em seu inciso I, 

dispõe que para a configuração do conflito positivo de competência é necessário 

que dois ou mais juízes se declarem competentes para o julgamento de uma mesma 

demanda.

Da análise dos elementos constantes dos autos, depreende-se 

que não existe conflito entre os Juízos apontados pelo Suscitante, eis que nenhum 

deles disputa a presidência de um mesmo feito.

Ressalte-se que embora o presente incidente possa ser 

instaurado por qualquer das partes, nos termos do artigo 951 do Novo Código de 

Processo Civil, é imprescindível que exista pelo menos dois juízos diferentes 

declarando-se como competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito 

negativo) para apreciar uma mesma ação. 

Salta aos olhos, assim, a impropriedade do conflito suscitado 
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pela parte, que pretende, com o presente expediente, a obtenção de diversas 

providências, inclusive em caráter liminar, que refogem à competência desta 

Câmara Especial como instância recursal e à disposição contida no artigo 66 do 

NCPC.

Conforme aponta Theotonio Negrão, citando julgado do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria do Min. Gomes de Barros: “sem 

que dois ou mais juízos disputem  ou recusem  o julgamento de um mesmo 

processo, não existe conflito de competência a ser solucionado, ainda que decisões 

proferidas por um e outro juízo sejam materialmente conflitantes” (NEGRÃO, 

Theotonio; GOUVEA, José Roberto F.; BONDIOLI, Luis Guilherme A. Código de 

Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 43ª Edição. Editora Saraiva. São 

Paulo, 2011. p. 245. Nota 115: 1d).

Assim, só estaria configurado o conflito se dois ou mais 

magistrados declarassem sua competência ou incompetência para o julgamento do 

feito, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

e desta c. Câmara Especial:

Conflito de competência. A legitimidade, para suscitá-lo, é 
dos juízes envolvidos, das partes e do Ministério Público. A 
existência de conflito supõe que dois ou mais juízes 
pretendem ter competência para o julgamento do mesmo 
processo ou que, ao contrário, afirmem dela carecer, cada um 
deles atribuindo-a ao outro. (STJ - AgRg no CC: 21821 DF 
1998/0015037-4, Relator: Ministro EDUARDO RIBEIRO, 
Data de Julgamento: 27/05/1998, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, 
Data de Publicação: DJ 31.08.1998 p. 8); (g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL NO 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONFLITO SUSCITADO 
PELA PARTE - REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 115 
DO CPC - INEXISTÊNCIA - DISSÍDIO ENTRE OS JUÍZOS - 
NÃO-OCORRÊNCIA - AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO. (STJ, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, 
Data de Julgamento: 27/05/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO).
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO SUSCITADO PELA 
PARTE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ARGUIDA 
POR MEIO DE EXCEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO 
PREVISTA NO ARTIGO 115 DO CPC. 1. Segundo o artigo 
112 do Código de Processo Civil, a incompetência relativa 
deve ser arguida por meio de exceção de incompetência. 2. 
Nos termos do artigo 115 do Código de Processo Civil, para 
que haja conflito de competência, é necessário que dois ou 
mais juízes se declarem competentes ou incompetentes para 
processar e julgar a mesma ação. Situação inexistente. 3. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no 
CC: 93734 SP 2008/0033837-3, Relator: Ministro VASCO 
DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO 
DO TJ/RS), Data de Julgamento: 26/08/2009, S2 - 
SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/09/2009)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
Empresa em recuperação judicial. Conflito suscitado pela 
parte. Inexistência de controvérsia entre juízos. Conflito não 
conhecido. (Relator: Issa Ahmed; Conflito de competência nº 
0067713-07.2014.8.26.0000; Comarca: Valinhos; Órgão 
julgador: Câmara Especial; Data do julgamento: 
10/08/2015; Data de registro: 14/08/2015);

CONFLITO POSITIVO DE 
COMPETÊNCIA. Conflito suscitado pela parte. Ação Civil 
Pública. Ausência de manifestação expressa e específica de 
quaisquer dos juízos suscitados no que tange a competência 
para conhecer das demais ações em andamento. Não 
configurada a hipótese do Artigo 115, inciso I, do CPC. 
Documentação juntada pelo Município Suscitante que não 
comprova a existência do conflito. Artigo 118, parágrafo 
único, do CPC. Precedentes desta C. Câmara. Conflito não 
conhecido. (Relatora: Lidia Conceição; Conflito de 
competência nº 2003928-66.2016.8.26.0000; Comarca: São 
Paulo; Órgão julgador: Câmara Especial; Data do julgamento: 
15/02/2016; Data de registro: 18/02/2016);

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
Conflito suscitado por empresa em recuperação judicial. 
Execução de débito relativo a despesas condominiais com 
arrematação de bem imóvel da massa falida em trâmite 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Conflito de Competência nº 2070988-85.2018.8.26.0000 - São Paulo - VOTO Nº 6/6

perante Vara Cível de Guarulhos. Pedido de remessa do 
produto da arrematação para o Juízo da Recuperação 
Judicial na Capital que foi negado pelo Juízo da execução. 
Ausência de qualquer das hipóteses elencadas no artigo 115 
do Código de Processo Civil. Questão de natureza 
jurisdicional. Inexistência de conflito negativo ou positivo 
entre Juízos. Conflito não conhecido. (Relator: Walter 
Barone; Conflito de competência nº 
2068456-46.2015.8.26.0000; Comarca: São Paulo; Órgão 
julgador: Câmara Especial; Data do julgamento: 
23/11/2015; Data de registro: 27/11/2015).

Conflito de competência. Incidente 
suscitado pelos autores da ação de origem. Demanda 
movida por servidores objetivando ao recálculo de 
adicionais. Ajuizamento perante a Vara da Fazenda 
Pública e redistribuição, ex ofício, ao Juizado Especial 
da Fazenda Pública. Juízo declinado que determina a 
emenda da petição inicial, para que fosse apontado o 
valor da condenação pleiteada, o valor atribuído à causa 
e a memória de cálculos pormenorizada, em que conste o 
valor principal, a correção, juros de mora, índices 
utilizados e termos inicial e final. Inexistência de 
manifestação expressa deste último juízo acerca da sua 
incompetência. Eventual divergência material das 
decisões que não enseja Conflito. Não configurada a 
hipótese do artigo 66 do CPC. Precedentes. Conflito não 
conhecido. (TJSP; Conflito de competência 
2135471-61.2017.8.26.0000; Relatora: Ana Lucia 
Romanhole Martucci; Órgão Julgador: Câmara 
Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª 
Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do 
Julgamento: 24/07/2017; Data de Registro: 24/07/2017);

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente conflito.

DORA A. MARTINS
Relatora
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