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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2037593-05.2018.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são agravantes 
MIRABELLA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, FIRST BRASIL PARTICIPAÇÕES 
EIRELLI, DELFOS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., CHÁCARA MONTE 
ALEGRE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., RHODES EMPREENDIMENTOS SPE 
LTDA., GYAROS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., SAB EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, CORFU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, SYROS 
EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., SAB VN EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., 
SAB ASTURIAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e FIRST BRASIL GROUP 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A., é agravado O JUÍZO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE 
LAZZARINI (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Hamid Bdine
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto n. 18.956 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.
AI. n. 2037593-05.2018.8.26.0000.
Comarca: Guarujá.
Agravantes: FIRST BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA. e OUTROS.
Agravado: O JUÍZO.
Interessado: NELSO GAREY (administrador judicial).
Juíza: Gladis Naira Cuvero.

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Nulidade do edital 
de credores reconhecida. Determinação de apresentação de nova 
minuta, excluindo-se os credores da SPE. Inexistência de 
patrimônio de afetação. Conjunto probatório insuficiente para 
demonstrar o cumprimento efetivo da finalidade da SPE. Hipótese 
que autoriza de lista de credores conjunta, em observância aos 
princípios da preservação da empresa e economia processual. 
Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 

decisão de fs. 10, que rejeitou os embargos de declaração opostos 

pelos agravantes e manteve a decisão de fs. 92/94, que declarou a 

nulidade do edital de credores publicado pelas recuperandas, 

determinando a apresentação de nova minuta, no prazo de 5 dias, 

excluindo os credores relativos à Sab Astúrias Empreendimentos 

SPE Ltda. 

A decisão recorrida também determinou a 

apresentação de manifestação expressa das recuperandas quanto ao 

pedido de exclusão da sociedade Sab Astúrias da recuperação 

judicial e sua convolação em falência formulado pelo administrador 

judicial.

Os agravantes sustentaram que não foi proferida 

decisão judicial anterior excluindo a sociedade Sab Astúrias do 
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processo de recuperação judicial, o que afasta a possibilidade dela 

não apresentar sua lista de credores, nos termos do art. 52, §1º, da 

LRF. Aduziram que a sociedade mencionada integra o Grupo First e 

que a decisão recorrida foi contraditória ao determinar a 

manifestação sobre o pedido de exclusão e também obstar a 

apresentação da lista de credores. Asseveraram que a discussão 

acerca dos créditos pertencentes aos credores da Sab Astúrias deve 

ser realizada no momento processual adequado, sob pena de 

desvirtuamento do procedimento de recuperação judicial.

A liminar foi deferida (fs. 107/110).

Recurso regularmente processado, com preparo (fs. 

24/25) e sem manifestação do administrador judicial (fs. 113).

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo 

improvimento do recurso (fs. 115/120).

É o relatório.

O agravo merece provimento.

Conforme se verifica do parecer apresentado pelo 

administrador judicial, a Sab Astúrias Empreendimentos SPE Ltda. 

foi constituída com a finalidade específica de construção do 

empreendimento denominado “Ocean Beach” (fs. 45).

Em regra, cada sociedade de propósito específico é 

criada para determinado empreendimento imobiliário, possuindo um 

patrimônio de afetação distinto do pertencente à incorporadora, com 
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o intuito de evitar o desvio e a confusão entre ativos com outros 

empreendimentos, possibilitando a separação dos riscos associados 

a cada empreendimento e de seus credores.

A despeito da notícia da conclusão das obras, com 

regular expedição do habite-se e entrega de chaves aos 

consumidores que já haviam quitado o preço integralmente (fs. 

44/45), não é possível se afirmar, desde logo, que houve a extinção 

da SPE em razão do cumprimento de sua finalidade.

Como bem destacado pelo administrador judicial, a 

agravante enviou correspondência aos adquirentes rescindindo o 

contrato de compromisso de compra e venda das unidades antes de 

ajuizar o pedido de recuperação judicial e, posteriormente, enviou 

correspondência a eles comunicando a expedição do habite-se e a 

entrega das chaves àqueles que já haviam quitado integralmente o 

preço avençado (fs. 45).

Como se vê, a questão fática depende de 

esclarecimento a serem apresentados ao juízo de primeiro grau, não 

havendo elementos concretos que autorizem o reconhecimento da 

extinção da SPE.

Também não há indícios da constituição de 

patrimônio de afetação por parte de referida SPE, nos termos do art. 

31-B, caput, da Lei n. 4.591/64), de modo que não há uma 

separação entre o seu patrimônio com aquele pertencente à 

incorporadora (art. 31-A, caput, da Lei n. 4.591/64), o que evidencia 

a possibilidade de sua inclusão no processo de recuperação judicial, 
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uma vez que integra o mesmo grupo econômico das demais 

recuperandas.

Tal circunstância foi corroborada pelo aditamento 

constante da matrícula do imóvel de n. 4.519, em que consta 

expressamente que a incorporação imobiliária do empreendimento 

Edifício Ocean Beach não ficou submetida ao patrimônio de afetação 

(fs. 14.247 dos autos de origem).

Conclui-se, portanto, que a discussão não trata da 

possibilidade de inclusão de sociedade de propósito específico, com 

patrimônio de afetação, na recuperação judicial das demais 

sociedades integrantes do grupo econômico, como apontado pelo 

ilustre Procurador de Justiça em seu parecer (fs. 116), mas sim de 

sociedade de propósito específico sem patrimônio de afetação.

De qualquer modo, o fato é que a questão não foi 

decidida de forma definitiva, tanto que o juízo de primeiro grau 

determinou que as recuperandas se manifestassem sobre os fatos 

apontados pelo administrador judicial.

Assim sendo, mostra-se razoável a apresentação de 

nova lista de credores por parte das recuperandas, incluindo os 

credores da Sab Astúrias Empreendimentos SPE Ltda., o que melhor 

atende aos princípios da preservação da empresa e economia 

processual.

Assim sendo, de rigor a modificação da decisão 

recorrida para que seja conferida a oportunidade da Sab Astúrias 
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apresentar, em conjunto com as demais empresas do Grupo First, a 

sua lista de credores para publicação do Edital previsto no art. 52, 

§1º, da LRF.

Diante do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.

                             Hamid Bdine
                                  Relator
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