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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Conflito de Competência nº 

2248532-94.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante INPAR 

PROJETO 86 SPE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, são suscitados MM 

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS 

DA CAPITAL e MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE SUMARÉ.

ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

proferir a seguinte decisão: "Declararam a competência do MM. Juízo da 2ª Vara Cível 

de Sumaré para processar as execuções, respeitada a competência do MM. Juízo da 2ª 

Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital para avaliar atos 

de constrição patrimonial. 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 sem voto), CAMPOS MELLO (PRES. 

DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO) E FERNANDO TORRES GARCIA(PRES. 

SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).

São Paulo, 21 de maio de 2018.

EVARISTO DOS SANTOS(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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CC nº 2.248.532-94.2017.8.26.0000 – São Paulo – 2ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais
Voto nº 37.784  Câmara Especial
Scte. INPAR PROJETO 86 SPE LTDA.
Scdos. JUÍZO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E 
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA 
CAPITAL E JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SUMARÉ
(Proc. nº 1.103.236-83.2016.8.26.0100)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. 
Interposição de agravo de instrumento. Decisão atacada por 
recurso próprio a inviabilizar o conhecimento do incidente 
neste ponto. Execuções de título extrajudicial referentes a 
despesas condominiais nas quais se determinou penhora 
online. Créditos sujeitos à recuperação judicial da executada 
segundo entendimento do MM. Juízo que a deferiu. 
Competência do Juízo universal para decidir sobre atos 
passíveis de interferir no plano de reorganização da empresa, 
em exame da essencialidade ou não dos bens. Precedentes do 
STJ e do Tribunal de Justiça.
Procedente o conflito na parte conhecida. Competência do 
Juízo da 2ª Vara Cível de Sumaré para processamento, 
resguardada a análise dos atos de constrição patrimonial 
pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais do Foro Central.

1. Trata-se de conflito positivo de competência 
suscitado por Inpar Projeto 86 SPE Ltda., no qual sustenta a 
competência do MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital para processar 
as execuções nº 1.007.369-06.2016.8.26.0604, nº 
1.007.380-35.2016.8.26.0604, nº 1.007.422-84.2016.8.26.0604, 
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nº 1.007.431-46.2016.0604 e a ação de cobrança nº 
1.003.720-04.2014.8.26.0604  em fase de cumprimento de 
sentença , todas em trâmite na 2ª Vara Cível de Sumaré.

Pugnou a suscitante, liminarmente, a sustação dos atos 
decisórios proferidos pelo MM. Juízo de Sumaré e a consequente 
liberação imediata de valores bloqueados nas execuções, bem 
como o sobrestamento dos autos supracitados, com designação do 
MM. Juízo recuperando para apreciar as medidas urgentes. 
Relatou a continuidade de atos de constrição patrimonial  
referentes a dívidas de condomínio  promovidos pelo Juízo das 
execuções, mesmo após a ciência do deferimento da recuperação 
judicial e apesar da concursalidade do crédito cobrado. Daí a 
pretensão de solução do conflito e de ver declaradas inválidas as 
decisões do Juízo Cível, apontado como absolutamente 
incompetente (fls. 01/16).

Designou-se o MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital para a 
apreciação de eventuais medidas urgentes, sem sobrestamento dos 
feitos (fls. 1.800/1.802), prestando-se, em seguida, informações 
(fls. 1.810/1.812).

Opinou a Douta Procuradoria pela procedência do 
conflito, declarando-se a competência do Juízo da recuperação 
(fls. 1.815/1.821).

É o relatório.

2. Procedente o conflito na parte conhecida.

O incidente não merece ser conhecido com relação à 
ação de cobrança nº 1.003.720-04.2014.8.26.0604  em fase de 
cumprimento de sentença , considerando a notícia de 
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interposição de agravo de instrumento (Proc. nº 
2.227.904-84.2017.8.26.0000) contra a decisão proferida pelo 
MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Sumaré naquele feito (fls. 1.779 e 
1.784/1.798).

Como já se decidiu:

“Conflito de Competência  Decisão proferida na exceção 
correspondente  Matéria que, judicializada, fica sujeita à via 
recursal adequada  Descabimento do conflito  Incidente não 
conhecido” (grifei  CC nº 0.063.066-03.2013.8.26.0000  v.u. j. de 
22.04.13  Rel. Des. MARCELO GORDO).

“Conflito de competência  ação de reparação de danos  
distribuição à 41ª Vara Cível da Capital  remessa à 6ª Vara Cível 
do Foro Regional de Santo Amaro  decisão que em agravo de 
instrumento fixou a competência do juízo suscitante  matéria já 
decidida, que se sujeita à via recursal própria  conflito não 
conhecido.” (CC nº 0.043.514-18.2014.8.26.0000  v.u. j. de 
04.08.14  Rel. Des. EROS PICELI).

Por esse motivo, neste ponto, não se conhece o 
conflito.

No mais, o conflito positivo de competência está 
configurado. Ambos os Magistrados se declararam competentes 
para conhecer, processar e julgar o pedido (art. 66, inciso I, do 
CPC).

Conforme os documentos anexados a este incidente, 
nas execuções nº 1.007.369-06.2016.8.26.0604, nº 
1.007.380-35.2016.8.26.0604, nº 1.007.422-84.2016.8.26.0604 e 
nº 1.007.431-46.2016.0604, referentes a débitos condominiais, o 
MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Sumaré deferiu penhoras online de 
recursos da suscitante, decisões estas prolatadas no decorrer do 
ano de 2017 (fls. 204, 469, 814 e 1.074).
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Por sua vez, depois de deferir a recuperação judicial da 
empresa suscitante nos autos do Proc. nº 
1.103.236-83.2016.8.26.0100 (fls. 21/28), instado a se manifestar 
acerca da recusa por condomínios quanto à expedição de certidões 
negativas de débito, o MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital afirmou, de 
modo incidental, que tais despesas, vencidas até 16/09/16 (data do 
pedido), sujeitam-se à recuperação (fls. 30/31).

A convicção foi ratificada nas informações prestadas 
após ser designado para apreciação de medidas urgentes, 
reportando-se em pronunciamentos nos seguintes moldes: “... o 
crédito objeto desta execução é anterior à data da distribuição do 
pedido de recuperação judicial. Logo, trata-se de crédito sujeito 
à recuperação. O plano de recuperação foi aprovado em 
Assembleia geral de credores e homologado pelo juízo. Diante da 
novação, a execução deve ser extinta e o crédito satisfeito nos 
termos do plano” (fls. 1.810/1.812).

Há, portanto, nítido descompasso entre os 
entendimentos dos Juízos no tocante à competência para 
prosseguir com atos executórios na espécie.

A controvérsia merece desfecho peculiar, consoante as 
razões pontuadas a seguir.

O C. Superior Tribunal de Justiça assentou 
posicionamento reconhecendo a competência do Juízo onde 
tramita a ação de recuperação judicial para decidir sobre a prática 
de atos constritivos aptos a interferir no processo de 
restabelecimento das empresas. A exemplo, colaciona-se 
precedente elucidativo:
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 “AGRAVO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 
ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. 
PRECEDENTES.”

“1. Respeitadas as especificidades da falência e da 
recuperação judicial, é competente o juízo universal para 
prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de 
ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados 
em outros órgãos judiciais. Precedentes.”

“2. Tratando-se de recuperação judicial, o destino dos bens 
da empresa seguirá o que estiver fixado no plano aprovado, cujo 
cumprimento é fiscalizado pelo juízo cível. A continuidade de atos de 
constrição em juízo diverso poderá implicar alienação judicial de 
bens indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades da 
recuperanda, inviabilizando o cumprimento do plano e violando o 
princípio de preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei 
11.101/2005.”

“3. Agravo interno no conflito de competência não provido.”
(...)
“Extrai-se do Ofício enviado pelo Juízo Universal que 'a 

recuperanda ingressou com pedido de recuperação judicial, sendo 
deferido pelo MM. Juiz de Direito, na data de 30.03.2015' (e-STJ fl. 
517). Apesar disso, o Juízo da 22ª Vara Cível de Curitiba 
determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de 
veículo da recuperanda em 26/06/2015, efetivada por oficial de 
justiça em 22/01/2016 (e-STJ fls. 424 e 483), confirmada em agravo 
de instrumento julgado.”

“Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência da Segunda 
Seção do STJ no sentido de que, uma vez concedida a recuperação 
judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a 
competência para determinar medidas de constrição e de venda de 
bens integrantes do patrimônio da empresa. Nesse sentido: CC 
137.178/MG, julgado em 28/09/2016, DJe 19/10/2016; CC 
129.720/SP, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 
135.703/DF, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015; CC 
125.636/SP, julgado em 09/04/2014, DJe 15/04/2014.”

“Nessas hipóteses, não é razoável permitir o prosseguimento 
de atos de constrição sobre o patrimônio da empresa. Isso porque a 
expropriação dos bens que compõem o seu ativo fatalmente 
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provocará prejuízos que colocarão em risco o próprio cumprimento 
do plano de recuperação. A quebra, a ninguém interessa: caso 
verificada, novamente ocasionará a suspensão das execuções 
ajuizadas contra a falida, ou seja, fará com que seja reiniciado o 
ciclo.”

“O destino dos bens da recuperanda deve seguir o que 
estiver fixado no plano aprovado, cujo cumprimento é fiscalizado 
pelo juízo onde tramita. A continuidade da busca e apreensão em 
juízo diverso poderá implicar alienação judicial de bens 
indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades da 
sociedade, inviabilizando o cumprimento do plano e violando o 
princípio de preservação da empresa.”

“Dessa forma, impõe-se a conclusão de que o 
prosseguimento dos atos constritivos em outros órgãos judiciais 
invade a esfera de competência do Juízo da Recuperação 
Judicial.” (grifei - AgInt no CC 145.089/MT  v.u. DJ-e de 10.02.17 
 Rel. Min. NANCY ANDRIGHI).

Nesse mesmo sentido:

“O entendimento pacificado no STJ é de que os atos de 
constrição incidentes sobre o patrimônio da empresa em 
recuperação judicial devem ser submetidos ao Juízo do 
soerguimento, sob pena de frustrar o próprio procedimento 
recuperacional, e que, ainda que se trate de execução fiscal, esta 
não se suspende com o deferimento da recuperação, sendo obstados, 
porém, os atos de alienação, cuja competência é privativa do Juízo 
universal, de modo a não prejudicar o cumprimento do plano de 
reorganização da empresa.” (grifei  AgRg no CC nº 141.807/AM  
v.u. DJ-e de 09.12.15  Rel. Min. MOURA RIBEIRO).

“O deferimento da recuperação não suspende a execução 
fiscal, mas os atos de constrição e de alienação de bens da empresa 
em reerguimento submetem-se ao juízo universal.” (AgInt no CC nº 
150.065/GO  v.u. DJ-e de 30.05.17  Rel. Min. ANTONIO 
CARLOS FERREIRA).

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-
se consolidada no sentido de que o deferimento do processamento 
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da recuperação judicial, por si só, não suspende as execuções 
fiscais, mas os atos de alienação e constrição devem ser submetidos 
ao juízo da recuperação judicial, em homenagem ao princípio da 
preservação da empresa.” (AgInt no CC nº 123.834/SP v.u. DJ-e de 
29.05.17 Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

A observação dessa competência, inclusive, 
independe da natureza do crédito, sobressaindo-se mesmo se 
classificado como extraconcursal:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CRÉDITO 
TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATO EXPROPRIATÓRIO 
ORDENADO PELO MAGISTRADO LABORAL GENÉRICO E SEM 
QUALQUER RESSALVA - ANTE A ESPECIFICIDADE DO CASO, 
COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL AVALIAR ACERCA DA 
ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM AO FUNCIONAMENTO 
DA EMPRESA - PRECEDENTES DO STJ.

1. Tratando-se de crédito trabalhista constituído depois de ter 
o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, está 
excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.º 
11.101/2005).

2. Ante a determinação de ato expropriatório genérico e sem 
ressalva determinado pelo magistrado trabalhista para a satisfação 
do crédito executado, compete ao juízo universal exercer o controle 
sobre atos de constrição patrimonial. Precedentes do STJ.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo 
da recuperação judicial.” (grifei  CC nº 129.720/SP, v. por 
maioria, j. em 14.10.15 - Rel. Min. MARCO BUZZI).

“O direito (creditício) aos honorários advocatícios 
sucumbenciais surge por ocasião da prolação da sentença, como 
consequência do fato objetivo da derrota no processo, por 
imposição legal. Assim, não obstante o aludido crédito, surgido 
posteriormente ao pedido de recuperação, não possa integrar o 
plano, é vedada a expropriação de bens essenciais à atividade 
empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência 
quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014.
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Portanto, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e 
as execuções prosseguem, porém o juízo universal deve exercer o 
controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial.” 
(grifei  AgInt no CC nº 151.639/SP - v.u., j. de 25.10.17 - Rel. Min. 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

Raciocínio análogo já foi adotado em julgados deste E. 
Tribunal de Justiça (AI nº 2.034.045-11.2014.8.26.0000 - v.u., j. 
de 18.09.14 - Rel. Des. LUIS FERNANDO NISHI; AI nº 
2.263.109-48.2015.8.26.0000 - v.u., j. de 14.04.16 - Rel. Des. 
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR; AI nº 
2.123.971-32.2016.8.26.0000 - v.u., j. de 22.08.16 - Rel. Des. 
REBELLO PINHO).

De tal modo, os atos de expropriação e constrição de 
patrimônio de empresas em recuperação judicial devem passar 
sob o crivo do Juízo recuperando, competente para aferir a 
essencialidade ou não dos bens.

Todavia, o fato não implica em esvaziamento da 
competência dos Juízos onde se processam as execuções, 
notadamente, se houver discussão de liquidez do crédito e 
questionamento acerca do título.

Assim já se manifestou a C. Câmara Especial:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - execução fiscal - 
determinação de bloqueio de valores pertencentes à empresa em 
recuperação judicial  feito que deve prosseguir no Juízo da 
execução - decisões sobre atos constritivos, entretanto, devem, "in 
casu", submeter-se ao crivo do Juízo universal - princípio da 
preservação da empresa - relevância da análise da essencialidade 
ou não dos bens - Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça - 
conflito positivo procedente.”  (CC nº 2.119.077-13.2016.8.26.0000 
 v.u., j. de 24.10.16  Rel. Des. ADEMIR BENEDITO).
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Também nesses moldes se pronunciou a C. 10ª 
Câmara de Direito Público:

“Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Devedora em 
recuperação judicial. Permanência da competência do Juízo da 
execução fiscal para o processamento pertinente a esta. Deferimento 
do bloqueio de ativos financeiros, contudo, que deve ser submetido 
ao Juízo da recuperação judicial. Agravo de instrumento não 
provido.” (AI nº 2.057.590-76.2015.8.26.0000 - v.u., j. de 27.04.15 - 
Rel. Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ).

Logo, as execuções devem tramitar no MM. Juízo 
contemplado livremente pela distribuição, apto a apreciar eventual 
hipótese de extinção, resguardada a análise pelo Juízo Universal 
sobre atos passíveis de interferir nos bens afetos ao plano de 
recuperação judicial, à luz da Lei nº 11.101/05.

3. Procedente o conflito na parte conhecida, 
competente o MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Sumaré para 
processar as execuções, respeitada a competência do MM. 
Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do 
Foro Central da Capital para avaliar atos de constrição 
patrimonial.

EVARISTO DOS SANTOS
Presidente da Seção de Direito Público

Relator
(assinado eletronicamente)
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