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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0035685-
43.2010.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são 
apelantes ARANTES ALIMENTOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) 
e SERTANEJO ALIMENTOS S/A (ANTIGA DENOMINAÇÃO), é apelado 
BERTOLINO E FONSECA TRANSPORTADORA LTDA. ME (JUSTIÇA 
GRATUITA).

ACORDAM, em 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso, na parte dele conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA 
DA SILVA E MAURY BOTTESINI.

São Paulo, 8 de agosto de 2012. 

Fernando Sastre Redondo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 3035
APELAÇÃO Nº 0035685-43.2010.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3ª. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1º GRAU: ANTONIO ROBERTO ANDOLFATO DE SOUSA
APELANTES: ARANTES ALIMENTOS LTDA. E SERTANEJO ALIMENTOS S/A 
APELADO: BERTOLINO E FONSECA TRANSPORTADORA LTDA. ME

AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Frete. Razões 
dissociadas. Ofensa do disposto no artigo 514, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Irregularidade formal. Recurso não conhecido.
Pedido de suspensão do processo. Recuperação judicial da apelante. 
Não atendimento. Crédito decorrente de serviços prestados após o 
ajuizamento do pedido. Não sujeição aos efeitos do processo de 
recuperação. Inteligência dos artigos 49 e 67 da Lei nº 11.101/05. 
Recurso não provido.
RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

RELATÓRIO

Ação de cobrança foi, pela r. sentença de fls. 49/51 julgada 

procedente,  condenada a ré no pagamento de R$. 34.776,25, corrigidos a partir 

dos respectivos vencimentos e acrescidos de juros demora desde a citação, bem 

como custas processuais e verba honorária em 10% sobre o valor do débito 

corrigido.

Embargos de declaração rejeitados a fls. 137.

Apela a ré (fls. 145/159). Pede a suspensão do processo alegando 

que se encontra em recuperação judicial e que, por isso, o crédito objeto do pedido 

está sujeito aos efeitos do processo de recuperação. No mais, pugnou pelo 

reconhecimento da impossibilidade de cobrança de: a) juros; b) comissão de 

permanência cumulada com correção monetária, juros moratórios e multa; c) de 

quebra contratual; e e) multa de 10% de verba honorária, bem como “seja 

reconhecido o direito a repetição de indébito de eventual saldo que seja auferido a 

seu favor na fase de liquidação de sentença”.
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Recurso preparado, recebido e respondido.

VOTO

Cuida-se de ação de cobrança de serviços de fretes que a autora 

alega ter prestado à ré.

A demandada ofertou contestação e alegou, em preliminar, que os 

juros são devidos a partir da citação e a correção monetária desde o ajuizamento 

da ação. No mérito, em suma, sustentou que não há prova da prestação de 

serviços.

A respeitável sentença acolheu o pedido inicial, firme no 

entendimento de que houve comprovação da prestação dos serviços (fretes), sem 

o pagamento da contraprestação devida pela apelante.

O recurso traz alegações divorciadas do que foi decidido, pois faz 

considerações sobre que não tem qualquer relação com o pedido de cobrança, que 

está fundado no inadimplemento de pagamento de serviços de transporte 

prestados pela recorrida.

Assim, desatendido o disposto no artigo 514, inciso II, do Código de 

Processo Civil, inadmissível o conhecimento da apelação no tocante ao 

reconhecimento da obrigação decorrente dos serviços prestados que, ademais, 

estão comprovados por documentos emitidos pela própria recorrente (fls. 11/15).

Tocante ao fato de se encontrar a apelante em regime de 

recuperação judicial há de ser ressaltado que, nos termos do artigo 49 da Lei nº 

11.101/05, “estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos”, a intuir que, os créditos posteriores à distribuição 

do pedido, não estão a ela sujeitos e podem, assim, ser cobrados em juízo diverso.

Na hipótese, consta que a recuperação judicial teve pedido de 
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processamento deferido em julho de 2009 (fls. 134/136). Contudo, os créditos 

reconhecidos como devidos dizem respeito a serviços de fretes prestados em 

janeiro e fevereiro de 2010, como comprovam os documentos que acompanharam 

a petição inicial (fls. 11/15). Logo, são posteriores ao pedido de recuperação judicial 

e, assim, sem dúvida alguma, não estão sujeitos aos seus efeitos, pois consoante 

estabelece o artigo 67 do citado diploma legal “os créditos decorrentes de 

obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive 

aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de 

mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei”. 

Nesse sentido a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho: "A recuperação 

atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do 

benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter 

ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente 

excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados 

ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem 

contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus 

créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se 

sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, 

novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembléia, participação na 

Assembléia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da 

distribuição do pedido de recuperação judicial” (“Comentários à Lei de Falências e 

de Recuperação de Empresas”, 7ª edição, São Paulo, Saraiva, 2009, n.º 103, p. 

147).

Sobre o tema, aliás, já decidiu esta Corte: 

“Ação de cobrança - Exceção de incompetência visando deslocar o 
feito para o juízo da recuperação judicial Indeferimento liminar  
Créditos extraconcursais - Não existe juízo universal, com vis 
atractiva, na recuperação judicial para os créditos posteriores ao 
pedido de recuperação judicial - Tratando-se de ação de cobrança, 
não se há falar em suspensão do processo nem em prevenção do 
juízo da recuperação judicial - Nítida pretensão de provocar indevida 
suspensão do feito Litigância de má-fé caracterizada Imposição de 
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multa  RECURSO DESPROVIDO.” (A.I. n. 0152929-
38.2011.8.26.0000, 23ª Câmara de Direito Privado, j. em 14.3.2012, 
Rel. Des. Sérgio Shimura).

Portanto, impõe-se o não conhecimento do recurso, que não 

comporta provimento no tocante ao pleito de suspensão do processo.

Ante o exposto, na parte conhecida nega-se provimento ao recurso.

Fernando Sastre Redondo
Relator
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