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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2190387-45.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes 
ROGÉRIO SALADINO DOS SANTOS e SAUDEPAR EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado DIASORIN LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de 
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3º 
Desembargador que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO BATISTA 
VILHENA (Presidente), IRINEU FAVA e AFONSO BRÁZ, vencedores e SOUZA 
LOPES, vencido, com declaração.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Paulo Pastore Filho
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 24687
AGRV.Nº: 2190387-45.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.  : ROGÉRIO SALADINO DOS SANTOS E SAUDEPAR 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGDO.  : DIASORIN LTDA
INTERDO: BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA E SALADINOPAR 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  Realização de atos 
executórios em relação ao avalista, responsável solidário ou 
coobrigado  Adequação - Inadmissibilidade de suspensão 
ou extinção da ação  Inteligência do art. 49, § 1º, da Lei 
11.101/05  Decisão mantida - Recurso não provido.

Os agravantes pretendem a reforma da r. decisão 

copiada a fls. 150/151, prolatada nos autos da ação de 

execução de título extrajudicial promovida pela agravada, 

que indeferiu o pedido de suspensão do feito com relação 

aos avalistas pelo fato de a empresa executada se 

encontrar em processo de Recuperação Judicial, nos termos 

abaixo transcritos:

”Vistos. 1. Fls. 1953/1956: Comprovado o deferimento 

do processamento da recuperação judicial da executada 

Biofast Medicina e Saúde Ltda., na qual foi 

determinada

a suspensão das ações e execuções contra a devedora 

(fls. 1957/1962), determino a suspensão desta 

execução, por até 180 dias, nos termos do artigo 6º 

da Lei 11.101/2005. A execução prossegue quanto aos 

demais executados, quais sejam, Rogério Saladino dos 

Santos e Saladinopar Empreendimentos e Participações 

Ltda. COM URGÊNCIA, expeça-se ofício para as 
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entidades listadas no item iv de fls. 1956 a fim de 

que passem a depositar os créditos pertencentes à 

Executada Biofast nos autos da recuperação judicial. 

(...)”.

Afirmam que a r. decisão não pode prevalecer, 

alegando que, conforme edital expedido da recuperação 

judicial (anexo), a agravada Diasorin foi arrolada dentre 

os credores quirografários do Laboratório Biofast pelo 

valor de R$ 3.932.954,14, haja vista que o crédito em 

questão está sujeito ao procedimento de recuperação 

judicial, nos termos do artigo 49 da Lei n.º 11.101/2005, 

pois é anterior ao pedido. Entendem, desta forma, que a 

continuidade da execução contra os coobrigados importa em 

desequilíbrio indesejado no tocante aos credores que 

participam do processo de recuperação judicial, contrário 

aos fins da lei, que são a preservação da empresa, sua 

função social e o estímulo à atividade econômica. Requerem 

seja reconhecida a sujeição do crédito à recuperação 

judicial, com a consequente suspensão da execução também 

em relação aos agravantes coobrigados.

Recurso processado no efeito devolutivo (fls. 

189). 

A agravada apresentou contrariedade (fls. 

192/201).

É o relatório.

O recurso não merece provimento.

Isso porque, ainda que a devedora principal 

esteja em processo de recuperação judicial, nada impede 

que a execução prossiga contra o avalista, responsável 

solidário ou coobrigado.  

Nesse sentido, estabelece o art. 49, § 1º da Lei 
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nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que “os credores do 

devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 

privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 

regresso”.

A propósito do tema, o C. Superior Tribunal de 

Justiça já teve a oportunidade de também assim decidir: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A EMPRESA 

COEXECUTADA. AVAL. OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA AUTÔNOMA. PROSSEGUIMENTO 

DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. (...) 2. A novação do crédito não alcança 

o instituto do aval, garantia pessoal e autônoma por meio da 

qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas 

mesmas condições do devedor. (...)” (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 96.501)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA 

JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. PENHORA VIA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

APTOS A GARANTIR A EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. O caput do art. 6º da Lei n. 11.101/05, no que 

concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da 

recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes 

naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos 

consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.

2. Não se suspendem, porém, as execuções individuais 

direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é 

sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação 

do devedor solidário, na forma do § 1º do art. 49 da referida 

Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções previstas no 

art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do 

devedor" (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito Comercial 

CJF/STJ). (...). (REsp 1269703/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 
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30/11/2012).

Portanto, não havendo razões para que a execução 

do crédito seja suspensa com relação aos avalistas, a 

demanda deve prosseguir contra eles regularmente.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PAULO PASTORE FILHO

Relator
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Voto nº 32441
Agravo de Instrumento nº 2190387-45.2017.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Rogério Saladino dos Santos e Saudepar Empreendimentos e 
Participações Ltda. 
Agravado: Diasorin Ltda 
Interessados: Biofast Medicina e Saude Ltda e Saladinopar 
Empreendimentos e Participações Ltda.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas 

razões que seguem. 

Prospera a irresignação recursal. 

Como é cediço, recuperação judicial não se confunde 

com falência.

A primeira representa um plano que viabiliza o 

pagamento a todos credores, de regra, com novas datas de vencimentos e 

novos valores, para pagamento parcelado, enquanto a segunda é a 

constatação da total impossibilidade do devedor principal cumprir a 

obrigação, seja com novo prazo, seja com parcelamento.

Se assim é, não vejo como se possa concluir que toda 

vez que o garantidor ou devedor solidário for sócio de empresa devedora, 

não seja beneficiado pelo advento da novação oriunda da recuperação 

judicial.
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Assim afirmo porque se o sócio sobrevive da renda que 

obtém da empresa, por certo que se a pessoa jurídica está em dificuldades 

econômicas, o sócio está na mesma situação.

E não é só. O credor que celebra contrato nestes 

moldes, tendo como garante o sócio da pessoa jurídica, sabe que, em caso 

de quebra, o sócio estará falido, logo, exigir que, na recuperação judicial, a 

execução prossiga contra o sócio garantidor da dívida, não se mostra 

correto, pois, estar-se-ia, de forma indireta, levando o sócio ao desespero e 

à falência já que sobrevive, como já afirmado, daquilo que produz na 

sociedade recuperanda e, se esta se encontra “doente”, com certeza a 

“doença” também contamina e abate o sócio.

Não se pode olvidar, outrossim, que a finalidade do 

garante é assumir a obrigação caso o devedor principal não consiga fazê-lo, 

o que é bem diferente de possibilitar o pagamento em novo prazo e outros 

valores.

Penso que, do contrário, somente os créditos não 

garantidos poderiam compor o quadro da empresa em recuperação, aliás, 

qual a razão de se incluir tal crédito no quadro se o credor vai exigir do 

garante os valores nos prazos originários?

Com todo respeito às posições contrárias, entendo que a 

suspensão e a novação decorrentes da recuperação judicial atingem o 

crédito, a relação obrigacional num todo, de sorte a impedir a execução até 

que esgotado o prazo de suspensão decorrente da recuperação judicial.
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É certo que vão existir exceções, mas, no caso em 

questão não foram demonstradas.

Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso, para 

possibilitar a suspensão da execução também em relação aos sócios 

garantidores. 

SOUZA LOPES
Desembargador
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes 

assinaturas digitais:
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inici

al
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final

Categoria Nome do assinante Confirmação

1 5 Acórdãos 

Eletrônicos

PAULO PASTORE FILHO 770E13F

6 8 Declarações 

de Votos

TEODOZIO DE SOUZA LOPES 7712CBF

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
2190387-45.2017.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.


