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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2001567-08.2018.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante 
BANCO BRADESCO S/A, são agravados JORGE HENRIQUE MICHEL & CIA LTDA, 
JORGE HENRIQUE MICHEL e ELEONORA MARAGLIANO MICHEL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.

São Paulo, 24 de maio de 2018.

Tasso Duarte de Melo
Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2001567-08.2018.8.26.0000

COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL  1ª VARA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: JORGE HENRIQUE MICHEL E CIA LTDA E OUTROS

VOTO Nº 25969

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 
extrajudicial. Penhora. Decisão que suspendeu a hasta pública 
de imóvel pertencente ao sócio avalista. Devedora principal 
em recuperação judicial. Suspensão da execução em relação 
aos devedores solidários. Inadmissibilidade. Inteligência do 
art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/05. REsp 1.333.349-SP, 
representativo dos recursos repetitivos.

 
Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO 

BRADESCO S/A (fls. 01/12) nos autos da execução que move em face de 

JORGE HENRIQUE MICHEL E CIA LTDA E OUTROS, contra a r. decisão 

proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, 

Dra. Roseli José Fernandes Coutinho (fls. 17/19), que suspendeu a hasta pública 

do imóvel penhorado nos autos.

Aduz o Agravante que: (a) foi penhorado bem imóvel de 

propriedade do Executado Jorge Henrique  avalista; (b) o Juízo de origem, por 

primeiro, deferiu o seu leilão, contudo, após requerimento da parte contrária, o 

suspendeu; (c) não há justificativa para suspensão do leilão, a uma porque o 

imóvel pertence exclusivamente ao Agravado Jorge Henrique, e não à Empresa 

Executada  em recuperação judicial, a duas porque o deferimento da 

recuperação judicial da devedora principal não obsta o prosseguimento da 

execução dos coobrigados.  Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal 

e, ao final, o provimento do recurso.

Negou-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 

47/48).

É o relatório.

O recurso comporta provimento.
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O Agravante pretende a reforma da r. decisão que 

suspendeu a hasta pública do imóvel pertencente ao sócio avalista JORGE 

HENRIQUE MICHEL, até a deliberação do plano de recuperação judicial da 

devedora principal, por entender irreversíveis os efeitos do leilão.

O Agravante sustenta que o deferimento da recuperação 

judicial da devedora principal JORGE HENRIQUE MICHEL E CIA LTDA não 

obsta o prosseguimento da execução em face dos demais coobrigados.

Com razão o Agravante.

Conforme disposto no art. 49, § 1º, da Lei n.º 11.101/05, 

“os credores do devedor em recuperação judicial conservam 

seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e 

obrigados de regresso” (destacou-se).

Assim, deferido o processamento da recuperação judicial da 

devedora principal  JORGE HENRIQUE MICHEL E CIA LTDA, somente para 

esta sociedade se aproveita a suspensão da execução, nos termos do art. 6º da 

Lei n.º 11.101/05.

Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, no julgamento do 

REsp 1.333.349-SP, representativo dos recursos repetitivos:

“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'. (...)”
(STJ, 2ª Seção, REsp 1.333.349-SP, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, unânime, j. 26.11.14, destacou-se)
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Mais recentemente, o teor da Súmula n.º 581 do C. STJ, 

publicada em 19.09.16:

“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.” (destacou-se)

Portanto, ainda que deferida a recuperação judicial da 

devedora principal, a execução deve prosseguir em relação ao sócio avalista, 

razão pela qual o presente recurso deve ser provido para reformar a decisão que 

suspendeu a hasta pública do imóvel penhorado.

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para 

reformar a r. decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução 

em face do sócio avalista JORGE HENRIQUE MICHEL.

TASSO DUARTE DE MELO
Relator
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