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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2011846-87.2017.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que são 
agravantes MEBRAS METAIS DO BRASIL LIMITADA e FLAVIO HAMILTON 
SALOMÃO, é agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte 
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com 
o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER BARONE 
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.

São Paulo, 12 de janeiro de 2018.

Salles Vieira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 30107
AGRV.Nº: 2011846-87.2017.8.26.0000
COMARCA: FORO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
AGTES. : MEBRAS METAIS DO BRASIL LIMITADA E OUTRO
AGDO.  : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL  PENHORA DE BENS IMÓVEIS  
CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL  JUÍZO 
UNIVERSAL  SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO  Executados que foram 
regularmente citados, mas não pagaram o débito e nem indicaram bens à 
penhora - Decisão agravada que determinou a lavratura do termo de penhora 
de 04 bens imóveis de propriedade dos coexecutados, conforme indicação feita 
pelo exequente  Decisão proferida aos 10.10.2016, antes do deferimento da 
recuperação judicial da empresa devedora, que se deu em 31.10.2016  
Ausência de qualquer impedimento legal, à época, que obstasse referida 
determinação judicial  Decisão mantida  Agravo improvido”.

“SUJEIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO AOS EFEITOS DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRINCÍPIO DO “PAR CONDITIO 
CREDITORUM” - JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO -
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - LEI Nº 11.101/05  Hipótese em que 
não podem ser conhecidas as demais matérias arguidas nas razões recursais, 
relativas à sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial, 
ferir o princípio do “par conditio creditorum”, ao juízo universal da recuperação 
e a suspensão da presente execução, nos termos da Lei nº 11.101/05  Matérias 
que não foram objeto da decisão agravada  Enfrenta-las diretamente em 2ª 
instância implicaria em supressão de um grau de jurisdição, o que é vedado 
pelo ordenamento jurídico  Agravo não conhecido, nestes aspectos”.

Agravo de instrumento interposto em 30.01.2017 
tirado de ação de execução de título extrajudicial, em face da r. 
decisão proferida em 10.10.2016 e publicada em 05.12.2017, que 
determinou a lavratura do termo de penhora dos imóveis de 
propriedade dos agravantes, conforme indicação feita pelo 
exequente, ora agravado. 

Sustentam os agravantes que tiveram deferido o 
pedido de recuperação judicial da empresa, com a determinação que 
todas as demandas em nome da empresa agravante fossem suspensas. O 
crédito exequendo se trata de crédito real, sendo manifesta sua 
sujeição aos efeitos da recuperação judicial, razão pelo qual não 
se pode admitir a penhora do bem hipotecado, nos termos do art. 41, 
da Lei nº 11.101/05. A atitude do agravado fere o princípio do “par 
conditio creditorum”, o qual estabelece a igualdade de tratamento 
para todos os credores das empresas em recuperação judicial. Aduz 
que o juízo recuperacional é o juízo universalmente competente para 
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conhecer de toda e qualquer matéria relativa aos interesses da 
empresa recuperanda, sendo que qualquer decisão em contrário, ou 
até mesmo que ignore tal competência é manifestamente abusiva e 
ilegal, razão pela qual o feito executivo deve ser suspenso, sob o 
risco de prejudicar a recuperação da agravante. Requer o provimento 
do recurso com a concessão de efeito suspensivo e ativo, e ao 
final, a reforma da r. decisão agravada.

Recurso processado com suspensividade (fls. 
271/272).

Contraminuta do agravado às fls. 276/287, pugnando 
pela manutenção da r. decisão agravada.

Decorrido o prazo in albis sem oposição das partes 
quanto ao julgamento virtual (fl. 325).

É o relatório. 

Trata-se de ação de execução de título 
extrajudicial ajuizada pelo Banco Mercantil do Brasil S/A, ora 
agravado, em face de Mebras Metais do Brasil Eirelli e Flávio 
Hamilton Salomão, ora agravantes, em razão de uma dívida de 
R$4.604.876,33, representada por Cédulas de Crédito Bancário 
inadimplidas (fls. 28/31).

Os executados foram regularmente citados, mas não 
pagaram o débito e nem indicaram bens à penhora, de forma que o 
credor, ora agravado, indicou 04 (quatro) bens imóveis à penhora, 
conforme a manifestação de fls. 127/128, quais sejam: nº 49.958 do 
2º CRI de Piracicaba/SP, nº 64.543 do 3º CRI de Campinas/SP, e nºs 
6.530 e 11.058, ambos do CRI de Espírito Santo do Pinhal/SP, de 
propriedade da empresa Mebras.

A r. decisão agravada, xerocopiada à fl. 27, 
limitou-se a determinar o seguinte:

“Lavre-se termo de penhora dos imóveis indicados, 
nomeando-se o representante legal da executada como 
depositário dos bens, intimando-o acerca do prazo 
para manifestação”.

Contra esta r. decisão insurgem-se os agravantes.

Conforme consta dos autos, a recuperação judicial 
da empresa executada foi deferida em 31.10.2016 (fls. 174/177), 
ocasião em que foi determinada a suspensão de todas as ações e 
execuções contra a devedora, nos termos do art. 52, III, da Lei nº 
11.101/05, ressalvadas as ações previstas no §§ 1º, 2º e 7º do art. 
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6º da LRF e as relativas aos créditos executados na forma dos §§ 3º 
e 4º do art. 49.

Ocorre que a r. decisão ora agravada, que 
determinou a lavratura do termo de penhora, foi proferida em 
10.10.2016, ou seja, antes do deferimento da recuperação judicial 
da empresa devedora.

Não havia qualquer espécie de impedimento legal, 
portanto, que obstasse referida determinação judicial, à época.

No tocante às demais teses arguidas nas razões 
recursais, o agravo não pode ser conhecido.

Isto porque as matérias relativas à sujeição do 
crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial, ferir o 
princípio do “par conditio creditorum”, ao juízo universal da 
recuperação e a suspensão da presente execução, nos termos da Lei 
nº 11.101/05, não foram objeto da r. decisão agravada, de forma que 
enfrenta-las, diretamente em 2ª instância, implicaria em supressão 
de um grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O agravo não pode ser conhecido, portanto, no 
tocante às matérias acima relacionadas.

Ante o exposto, é o caso de manter a r. decisão 
agravada, vez que ausente elementos que apontem para o seu 
desacerto.

Na parte conhecida, nega-se provimento ao recurso.

Salles Vieira
Relator
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