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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2098201-66.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FOR 
MEDICAL VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., é agravado KTK 
INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do 
recurso.  V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

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

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Mourão Neto
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento n. 2098201-66.2018.8.26.0000

Voto n. 15.704
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Ipiranga  2ª Vara Cível)
Agravante: For Medical Vendas e Assistência Técnica Ltda.
Agravada: KTK Indústria Importação Exportação e Comércio de 

Equipamentos Hospitalares

MM. Juíza: Caren Cristina Fernandes de Oliveira

Processual. Ação monitória. Cumprimento de sentença. 
Decisão que determinou a suspensão de atos de 
constrição enquanto perdurar a recuperação judicial da 
executada. 

Suspensão de execução de débito não sujeito à 
recuperação judicial da executada. Somente o juízo da 
recuperação judicial, à vista dos dados de que dispõe, é 
que pode e deve aquilatar o que se faz necessário para 
que a ação de recuperação judicial cumpra seu objetivo.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I  Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por For Medical 

Vendas e Assistência Técnica Ltda. contra a decisão de fls. 79/80, dos autos 

originais do cumprimento de sentença, que declarou constituído título executivo 

judicial em desfavor da KTK Indústria Importação Exportação e Comércio de 

Equipamentos Hospitalares, que determinou que “os atos de constrição ou de 

alienação devem ser obstados (enquanto perdurar a condição da devedora que está em 

recuperação judicial) para não comprometer o cumprimento do plano de soerguimento da 

empresa devedora”.

Pugna pela reforma do decisum ao argumento de que não foi 

comprovado que as medidas de constrição inviabilizarão o plano de recuperação 

judicial da executada (fls. 1/10).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2098201-66.2018.8.26.0000 -Voto nº 15.704 3

Não houve pedido de urgência recursal.

Contraminuta a fls. 45/48.

II  Fundamentação.

Nos autos de cumprimento de sentença que declarou 

constituído título executivo judicial no valor de R$ 2.290,80 (dois mil e duzentos 

e noventa reais e oitenta centavos) em ação monitória movida pela agravante em 

face da agravada, a executada se manifestou postulando a suspensão do 

processo ao argumento de que em 27/09/2017 fora publicada decisão que 

homologou a aprovação de plano pela Assembleia de Credores constituída em 

sua recuperação judicial, ao que reputou novado o débito exequendo (fls. 51/58 

dos autos do cumprimento de sentença).

Colhida manifestação da exequente, na qual defendeu que seu 

crédito não estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial da executada (fls. 

74/78 dos autos originais), sobreveio a decisão agravada, que considerou: 

“Conforme já decidido (quando prolatada a sentença), o crédito em testilha está excluído do 

plano e de seus efeitos (art. 49 da Lei 11.101/2005). Não obstante, os atos de constrição ou 

de alienação devem ser obstados (enquanto perdurar a condição da devedora que está em 

recuperação judicial) para não comprometer o cumprimento do plano de soerguimento da 

empresa devedora. É o que fica determinado em homenagem ao princípio da preservação da 

empresa” (fls. 79/80).

Pois bem.

O recurso não pode ser conhecido.

É certo que o artigo 6º da Lei n. 11.101/2005 estabelece que 

“A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e 
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execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário”.

Também é certo, no entanto, e conforme já havia sido 

considerado, in casu, na sentença transitada em julgado (fls. 7/8), que o débito 

exequendo não se sujeita ao regime de recuperação judicial da agravada, uma vez 

que constituído depois da homologação do plano da executada.

Todavia, a jurisprudência tem admitido, em casos 

excepcionais, como ilustrou o magistrado singular, a suspensão de execuções em 

face da empresa submetida à recuperação, nos termos do artigo 47 da 

supracitada lei, ou seja, para permitir à empresa a reorganização dos pagamentos 

aos credores, dentro da perspectiva da “manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 

assim, a preservação da empresa e sua função social e o estímulo à 

atividade econômica”.

Há que se observar, porém, que é do MM. Juízo da ação 

de recuperação judicial a competência absoluta para deliberar se 

execuções podem ou não prosseguir em face da agravada, especialmente 

no que tange à realização de penhora de ativos financeiros e à 

concretização de atos de expropriação judicial (arrematação, adjudicação 

e alienação por iniciativa particular).

No sentido da competência absoluta do juízo da recuperação 

judicial, pacífica é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, como se 

colhe de inúmeros precedentes, dentre os quais, a título ilustrativo, os seguintes:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO 
POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS 
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ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA 
COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 
11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. 
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 
2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação 
judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos 
atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 
credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos 
judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 
(...).” (Conflito de Competência n. 127.629/MT  Relator Ministro 
João Otávio de Noronha  Acórdão de 23 de abril de 2014, publicado 

no DJE de 25 de abril de 2014, sem grifos no original). 

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO 
TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, 
DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. A jurisprudência 
desta Corte assentou-se no sentido de que, decretada a falência ou 
deferido o processamento da recuperação judicial, as execuções 
contra o devedor não podem prosseguir, ainda que exista prévia 
penhora. Na hipótese de adjudicação posterior levada a efeito em 
juízo diverso, o ato deve ser desfeito, em razão da competência do 
juízo universal e da observância do princípio da preservação da 
empresa. (...).” (2ª Seção  Conflito de Competência n. 111.614/DF  
Relatora Ministra Nancy Andrighi  Acórdão de 12 de junho de 2013, 
publicado no DJE de 19 de junho de 2013, sem grifo no original). 

Essa conclusão parece elementar, na consideração de que 

somente o juízo da recuperação judicial, à vista dos dados de que dispõe, é que 

pode e deve aquilatar o que se faz necessário para que a ação de recuperação 

judicial cumpra seu objetivo de “viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função 

social e o estímulo à atividade econômica”, como preceitua o artigo 47 da 

Lei n. 11.101/2005. 
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Dito isso, cabe a qualquer das partes provocarem o MM. 

Juízo da recuperação judicial para que se pronuncie acerca da matéria 

que é de sua absoluta competência.

III  Conclusão. 

Diante do exposto, não se conhece do recurso.

MOURÃO NETO
Relator

(assinatura eletrônica)
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