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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2033384-90.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
ABELARDO PAOLUCCI, é agravado BANCO SAFRA 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: "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) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

WALTER BARONE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 17159

Agravante(s): Abelardo Paolucci

Agravado(s): Banco Safra S.a.

Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/10ª Vara Cível

Juiz(a): Andrea de Abreu e Braga

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora de cotas 
sociais pertencentes ao avalista da empresa devedora, em 
relação às empresas em que figura como sócio, até o limite do 
débito. Irresignação do coexecutado. Descabimento. Execução 
em tela que não está sujeita ao procedimento de Recuperação 
Judicial instaurado em relação à devedora principal. Agravante 
que é avalista do título em questão. A novação das obrigações e 
a suspensão das execuções movidas em face do devedor sujeito 
a processo de recuperação judicial são benefícios não 
extensíveis aos coobrigados. Artigo 49, §1º, da Lei 
11.101/2005. Súmula nº 581 do E. Superior Tribunal de 
Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento 

hostilizando a decisão reproduzida a fls. 916 dos autos de origem, que, em 

execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de cotas do coexecutado 

nas empresas indicadas, até o limite do débito.

O executado, ora agravante, sustenta que a 

empresa devedora se encontra em recuperação judicial, e, portanto, houve 

novação do crédito em tela, devendo ser estendidos os efeitos da 

recuperação para o codevedor, pleiteando, assim, a extinção do presente 

feito.

Agravo processado com efeito devolutivo.

Dispensadas as informações.

Houve resposta.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2033384-90.2018.8.26.0000 - São Paulo - VOTO Nº 17159 3/4

É o relatório.

A execução 'sub judice' está fundada em 

Cédula de Crédito Bancário firmada entre a instituição financeira, a 

empresa executada e o coobrigado, ora agravante (fls.16/25 dos autos de 

origem).

Insurge-se o avalista contra a r. decisão que 

deferiu a penhora das suas cotas sociais em relação a quatro empresas em 

que figura como sócio.

Sem razão, contudo.

In casu, foi concedida à executada  Diana 

Paolucci – a recuperação judicial, o que levou à suspensão das execuções 

em relação a ela.

Ocorre, porém, que, segundo consta do título 

que instruiu o feito executivo, o agravante apresenta-se como devedor 

solidário do débito em referência, o que, ademais, restou incontroverso nos 

autos.

De acordo com o disposto no artigo 49, §1º, 

da Lei 11.101/05, os credores do devedor em recuperação judicial 

conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e 

obrigados de regresso.

Desse modo, considerando que o recorrente 

é avalista do título 'subjudice', apresenta-se como verdadeiro coobrigado, 

motivo pelo qual não deve ser beneficiado pelo plano de recuperação 

judicial a que se submete a sociedade devedora, podendo, portanto, ter 

penhoradas cotas sociais de empresas em que figura como sócio.
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Ressalte-se, por fim, que o tema em questão 

foi objeto de Súmula do E. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 581 – STJ: A recuperação judicial do devedor 
principal não impede o prosseguimento das ações e execuções 
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados 
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

De rigor, portanto, a manutenção da r. 

decisão agravada.

Consideram-se prequestionadas e reputadas 

não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e 

fundamentadamente decididas.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso.

WALTER BARONE
Desembargador Relator
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