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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2075331-27.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes 
NATIV - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA. e NATIV - FOODS LTDA, é agravado GIANCARLO 
NICOLA DE SANTOS MATARAZZO.

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA (Presidente), DENISE ANDRÉA MARTINS 
RETAMERO E SALLES VIEIRA.

São Paulo, 24 de maio de 2018.

JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2075331-27.2018.8.26.0000

Agravantes: NATIV - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e NATIV - FOODS LTDA 
Agravado: Giancarlo Nicola de Santos Matarazzo 
Interessado: Pedro Furlan Uchoa Cavalcanti
Comarca: São Paulo
Voto n. 4665

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título 

extrajudicial – Penhora sobre cotas sociais – Empresas 

em processo de recuperação judicial – Dívida que não 

está sujeita ao juízo recuperacional – Débito pessoal do 

sócio – Cotas sociais que constituem patrimônio do 

executado, não das empresas – Expressa previsão legal 

– Decisão mantida – Recurso desprovido. 

Trata-se, na origem, de ação de execução de título executivo 

extrajudicial ajuizada por GIANCARLO NICOLA DE SANTOS MATARAZZO em face 

de PEDRO FURLAN UCHOA CAVALCANTI.

A execução extrajudicial está fundada em instrumento particular 

de mútuo e seus respectivos aditivos (fls. 93/103), garantido por nota promissória 

n. 01/01 assinada em 05.03.2017 (fls. 104).

Ante a determinação de penhora sobre as cotas sociais do 

devedor junto às empresas recorrentes, elas apresentaram impugnação, como 

terceiras interessadas, alegando que o crédito debatido não pode ser cobrado por 
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meio daquela ação de execução, devendo ser submetido ao juízo recuperacional 

(fls. 412/427 da ação original).

A nobre Magistrada de piso rejeitou a impugnação ofertada pelas 

ora agravantes, sob o argumento de que “as cotas sociais integram o patrimônio 

do sócio e não o patrimônio da empresa. Assim, não há que se falar em 

competência do juízo recuperacional e sequer em legitimidade das recuperandas 

em defender o patrimônio do sócio” (fl. 446 dos autos principais). 

Irresignadas com o teor da respeitável decisão, recorrem as 

terceiras interessadas, aduzindo, em síntese, que “as medidas constritivas não 

podem prevalecer, uma vez que, havendo pedido de Recuperação Judicial, o D. 

Juízo Recuperacional passa a ser o ÚNICO competente decidir as questões relativas 

ao patrimônio e interesses da Recuperanda” (fl. 13 deste recurso).

Pleiteiam a reforma do r. decisum para que a penhora sobre as 

cotas sociais seja revogada.

Efeito suspensivo denegado, conforme despacho de fls. 482/484.

Contraminuta às fls. 489/495.

É o relatório.

Existem duas questões suscitadas pelas agravantes que devem 

ser analisadas: (i) a submissão da cobrança do crédito discutido na ação originária 

ao juízo recuperacional; (ii) a impenhorabilidade do patrimônio das empresas em 

recuperação judicial.

Ambas, todavia, não prosperam.

Em relação à primeira, as recorrentes argumentam como se 

sobre elas recaísse a cobrança da dívida que fundou a execução. Acerca do tema, 
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todavia, esta Colenda Câmara já se manifestou em agravo de instrumento n. 

2207259-38.2017.8.26.0000, interposto por PEDRO FURLAN UCHOA CAVALCANTI 

em face do ora exequente.

O v. acórdão assim restou ementado:

“Execução  Decisão que determinou o 
prosseguimento da execução  Irresignação  
Alegação de recuperação judicial da devedora 
principal  Agravante que, a bem da verdade, é 
o devedor principal e não o avalista da dívida 
executada  Decisão mantida  Recurso 
desprovido.” (Agravo de Instrumento 
2207259-38.2017.8.26.0000, Relatora Jonize 
Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito 
Privado, j. 12/04/2018).

Naquela oportunidade, o julgado ressaltou cuidar-se de dívida 

pessoal do Sr. PEDRO FURLAN UCHOA CAVALCANTI, conforme se extrai do 

instrumento particular de mútuo às fls. 8/9 da ação originária, afastando, via de 

consequência, as alegações de que o crédito exequendo é inexigível em razão do 

processo recuperacional ao qual as empresas em que o executado é sócio estão 

submetidas.

Deveras, não há de se falar em sujeição da relação jurídica 

destacada ao disposto no art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

Ademais, mesmo que na presente demanda fosse ele coobrigado 

em relação ao contrato e garantia prestada, o certo é que a suspensão das ações e 

execuções decorrentes de recuperação judicial de que trata o art. 6º da Lei n. 

11.101/2005 não aproveita ao avalista e fiador, conforme pacífico entendimento 

desta Colenda 24ª Câmara de Direito Privado: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito 
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bancário. Recuperação judicial concedida à devedora 

principal. STJ possui entendimento que a novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após 

aprovado o plano em assembleia é sui generis e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas 

suspensas (REsp 1272697/DF). Execução extinta em 

relação à devedora principal. Recurso parcialmente 

provido. EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. 

Recuperação judicial do devedor principal não 

impede o prosseguimento das execuções nem induz 

a suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra 

terceiros devedores. Precedentes do STJ. Execução 

em relação aos avalistas mantida. Recurso 

improvido. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 

Execução. Demonstrativo de débito apresentado 

pelo Banco mostra-se suficiente para embasar a 

presente execução, prevalecendo a presunção de que 

os acessórios aplicados na atualização do débito 

eram decorrentes dos próprios termos contratuais e 

da lei que disciplinava os contratos dessa espécie, na 

forma do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004 e do artigo 

585, inciso VIII, do CPC. Recurso improvido” 

(Apelação n. 0068199-51.2012.8.26.0100, Rel. Silvia 

Maria Facchina Esposito Martinez, 24ª Câmara de 

Direito Privado, j. 17.03.2016);

“Agravo de Instrumento  Embargos à execução  

Recebimento sem suspensividade  Alegado risco de 

dano, pela necessidade de exigência do crédito no 
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processo de recuperação judicial da devedora 

principal  Impertinência  Devedores avalistas - 

Plano de recuperação judicial eventualmente 

deferido à empresa coexecutada que não suspende a 

execução em relação aos coobrigados  Inteligência 

dos artigos 49, § 1º e 59 da Lei nº 11.101/2005  

Novação, ademais, que se condiciona ao 

cumprimento do plano de recuperação aprovado, 

não bastando a mera homologação - Não verificado, 

de início, o risco de dano de difícil reparação  

Decisão mantida  Recurso improvido” (Agravo de 

Instrumento n. 2116121-58.2015.8.26.0000, Rel. 

Claudia Grieco Tabosa Pessoa, 24ª Câmara de Direito 

Privado, j. 20.08.2015);

"EMBARGOS À EXECUÇÃO   SÓCIO AVALISTA   

EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO   

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL   

APROVAÇÃO DO PLANO   Reconhecido que a 

suspensão das ações e execuções, decorrentes do 

deferimento da recuperação judicial (art. 6º da Lei 

11.101/05), assim como a novação dos créditos, em 

razão da aprovação do plano de recuperação (art. 59 

da mesma lei), beneficiam apenas o devedor 

principal sujeito à recuperação judicial   

Precedentes do C. STJ e do E. TJSP   Embargos à 

execução improcedentes - Sentença suficientemente 

motivada, mantida nos termos do art. 252 do 

Regimento Interno do TJSP - Apelo improvido" 

(Apelação n. 3001314-32.2013.8.26.0629, Rel. Salles 
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Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2016).

Na mesma esteira, o posicionamento do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recurso Especial Repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO 

STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E 

CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR 

TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU 

EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA 

DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM 

GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS 

ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, 

CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do 

art. 543-C do CPC: 'A recuperação judicial do devedor 

principal não impede o prosseguimento das 

execuções nem induz suspensão ou extinção de 

ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários 

ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real 

ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão 

prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a 

novação a que se refere o art. 59, caput, por força do 

que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 

11.101/2005'. 2. Recurso especial não provido” (REsp 

1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda 

Seção, julgado em 26.11.2014, DJe 02.02.2015)  

original sem destaque. 

Portanto, não vinga a alegação de que o quantum debeatur está 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2075331-27.2018.8.26.0000 -Voto nº 8

“inexoravelmente sujeito aos efeitos da recuperação judicial das Agravantes” (fl. 

17).

Em relação à segunda questão suscitada, curial enfatizar que, 

versando a hipótese em tela a respeito de dívida pessoal do sócio, pode o credor 

fazer recair sobre as suas cotas sociais a execução, consoante expressa previsão 

legal do art. 835, inciso IX1, do CPC/2015, e art. 1.026 do Código Civil2.

De fato, as cotas sociais constituem patrimônio do sócio, de tal 

sorte que sua constrição para satisfação do crédito exequendo não atinge os bens 

da sociedade, estes, sim, abarcados pelo processo falimentar.

Dessarte, a decisão da ínclita Julgadora singular não afronta 

nenhum dispositivo da Lei n. 11.101/2005, como querem fazer crer as agravantes.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal Bandeirante não discrepa 

desse entendimento:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E DE LUCROS 

DOS SÓCIOS  POSSIBILIDADE - PENHORA DE 

"PRÓ LABORE". REFORMA DA DECISÃO NESSE 

PONTO - Nada impede a constrição de quotas 

sociais da pessoa jurídica, expressamente 

prevista no artigo 835 do Código de Processo 

Civil. Por sua vez, os lucros dos sócios não se 

1 Art. 835.  A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: 

(...) 

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias.

2 Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens 

do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte 

que lhe tocar em liquidação.
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confundem com "pro labore", despesa geral da 

sociedade, destinada ao seu sócio ou 

administrador como meio de pagamento pelos 

trabalhos prestados no desenvolvimento da 

atividade empresarial. O ordenamento jurídico 

veda expressamente a penhora direta de 

remunerações destinadas à sobrevivência do 

devedor, ressalvada apenas a possibilidade de 

penhora de sobras de ativos financeiros e de 

eventuais lucros dos sócios. Recurso 

parcialmente provido” (Agravo de Instrumento 

2005548-45.2018.8.26.0000, Relatora Sandra 

Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito 

Privado, j. 03/04/2018)  sem grifos no original;

“Agravo de instrumento - Cumprimento de 

sentença - Penhora de cotas do sócio - 

Atingimento dos lucros do sócio na sociedade - 

Decisão de indeferimento - Aplicação da regra 

do art. 1026 do C.C. - Qualquer valor inerente à 

distribuição de lucros e dividendos pode ser 

objeto de constrição - Medida menos gravosa 

que a liquidação das cotas  Cabimento - 

Necessidade de aferição de percentual de lucro 

- Recurso provido, com observação - A regra do 

art. 1026 do CC compreende a 

responsabilidade do sócio por dívida pessoal, 

sendo a cota social parte do patrimônio do 

devedor - Portanto, sendo a liquidação de cota 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2075331-27.2018.8.26.0000 -Voto nº 10

social da empresa mais gravosa, atingindo a 

própria sociedade, tem-se como viável a 

constrição do lucro atribuído ao sócio do 

devedor antes de se adotar a liquidação das 

cotas” (Agravo de Instrumento 

2211499-70.2017.8.26.0000, Relator Kioitsi 

Chicuta, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 

06/03/2018)  sem grifos no original.

Em suma, a aventada impenhorabilidade do patrimônio das 

empresas igualmente não se presta a alterar a decisão hostilizada, de modo que 

persiste a determinação de penhora sobre as cotas sociais do devedor.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

Relatora
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