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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2031910-84.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NATIV 
- INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZÔNICOS S/A, 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 2031910-84.2018.8.26.0000

Agravante: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 
AMAZÔNICOS S/A 
Agravado: Giancarlo Nicola de Santos Matarazzo 
Interessado: Pedro Furlan Uchoa Cavalcanti
Comarca: São Paulo
Voto n. 4354

Execução – Decisão que determinou a manutenção da 

penhora sobre as quotas sociais de titularidade do 

executado Pedro Furlan Uchoa Cavalcanti perante a 

empresa recorrente, Nativ – Irresignação – Alegação de 

recuperação judicial que em nada repercute sobre os 

direitos creditórios do exequente, Giancarlo, em relação 

ao executado, Pedro – Agravante que, a bem da 

verdade, é completamente alheia à execução em testilha 

– Penhora sobre quotas sociais não causa empecilho ao 

desenrolar do plano de recuperação judicial – 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 à empresa recorrente (NATIV- INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 
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PESCADOS AMAZÔNICOS S.A.), ela apresentou impugnação, como terceira 

interessada, alegando que a execução não pode prosseguir em decorrência da 

suspensão determinada pelo seu juízo recuperacional (fls. 288/303 dos autos 

principais). 

O nobre Magistrado de piso rejeitou a impugnação ofertada pela 

ora agravante, NATIV, sob o argumento de que “nenhum de seus bens foi constrito 

na presente demanda. Por tal motivo, não há que se falar em competência do juízo 

recuperacional. Ademais, é certo que não cabe à interessada arguir ausência de 

valor econômico da cota, já que esta não integra seu patrimônio” (fls. 317 dos 

autos principais). 

Irresignada com o teor da respeitável decisão, recorre a terceira 

interessada, NATIV, aduzindo, em síntese, que “o valor cobrado na demanda 

executória em discussão está inexoravelmente sujeito aos efeitos da recuperação 

judicial da Agravante 'NATIV'” (fls. 17 deste recurso). 

Liminarmente, a parte agravante requer a concessão de 

antecipação da tutela recursal para que a presente ação de execução seja 

imediatamente suspensa.

Contraminuta às fls. 402/409.

A antecipação da tutela recursal almejada foi indeferida às fls. 

410/412.

É o relatório.

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito, a execução extrajudicial está fundada em 

instrumento particular de mútuo e seus respectivos aditivos (fls. 93/103) firmado 

entre Pedro Furlan Uchôa Cavalcanti, executado nos autos originários, e 
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GIANCARLO NICOLA DE SANTOS MATARAZZO, ora agravado.

Dessarte, diferentemente do quanto pretende fazer crer a 

agravante, percebe-se que, na verdade, a dívida em questão diz respeito a Pedro 

Furlan Uchôa Cavalcanti e não à agravante. Da mesma forma, a penhora realizada 

sobre as quotas de titularidade do devedor principal de nenhuma maneira 

repercute sobre a situação patrimonial da empresa recorrente, que se encontra em 

recuperação judicial.

Se isso não bastasse, a penhora de quotas sociais não implica a 

transferência dos direitos do executado ao credor, muito menos a interferência 

deste na gerência da respectiva sociedade. A propósito, nos termos do art. 1.026 

do CC/2002, a execução poderá recair sobre o que cabe ao sócio executado nos 

lucros da sociedade ou na parte que lhe couber em liquidação, respeitado o 

procedimento próprio para a dissolução da sociedade de pessoas. Logo, enquanto 

não liquidadas as quotas sociais, até porque não se admite a sua simples alienação 

ou adjudicação a terceiros, pode a Agravante dar continuidade às suas atividades 

empresariais em observância aos termos do plano aprovado em prol da 

recuperação.

A respeito da matéria, a jurisprudência desta Corte não discrepa: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PEDIDO DE PENHORA 

DAS COTAS SOCIAIS DAS EMPRESAS DE QUE SÃO 

SÓCIOS OS EXECUTADOS DANIEL E ANDRÉ VARGA - 

DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A ALEGAÇÃO 

DE QUE NÃO SÃO SÓCIOS DAS EMPRESAS IMOVAL, 

VARGA COMÉRCIO E MARRUÁ - RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL NÃO IMPEDE O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AOS 
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DEVEDORES SOLIDÁRIOS, NEM A PENHORA DE COTAS 

SOCIAIS - SÚMULA 581 DO STJ - NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO” (Agravo de Instrumento 

n. 2088311-40.2017.8.26.0000, Rel. Des. Lucila 

Toledo,15ª Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2017).

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso interposto. 

JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

Relatora


