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        ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0005724-29.2008.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que 

são apelantes DIRCE DE OLIVEIRA ANACLETO (JUSTIÇA 

GRATUITA), NILSON OLIVEIRA ANACLETO (JUSTIÇA GRATUITA), 

LUCIMARA DE OLIVEIRA ANACLETO (JUSTIÇA GRATUITA), 

JANAÍNA APARECIDA ANACLETO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) 

e ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA ANACLETO (JUSTIÇA GRATUITA), 

são apelados ITAÚ SEGUROS S/A e TRANSPORTADORA 

VANTROBA LTDA.

ACORDAM, em 31ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram 

provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. 

V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores CARLOS NUNES (Presidente) e FRANCISCO 

CASCONI.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

    ADILSON DE ARAUJO
     RELATOR 

     Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0005724-29.2008.8.26.0123 (2)
Comarca   :  Capão Bonito  1ª Vara Judicial
Juiz (a)      :  Felipe Abraham de Camargo Jubram
Apelantes :  DIRCE DE OLIVEIRA ANACLETO, NILSON 
                     OLIVEIRA ANACLETO, LUCIMARA DE OLIVEIRA 
                     ANACLETO, JANAINA APARECIDA 
                     ANACLETO DA COSTA e ALINE CRISTINA 
                     DE OLIVEIRA ANACLETO (exequentes)
Apelados :   TRANSPORTADORA VANTROBA 
                     LTDA. (executada) e ITAÚ SEGUROS S/A 
                     (seguradora-litisdenunciada coexecutada)

  Voto nº 25.528

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAL EM FASE DO CUMPRIMENTO DA 
SENTENÇA. EMPRESA-EXECUTADA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUJEITO 
À RECUPERAÇÃO EM CURSO PELA 
NOVAÇÃO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE 
ENTRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO E A 
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HIPÓTESE DE 
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO 
COLENDO SUPERIOR TRIUNAL DE JUSTIÇA 
(STJ). RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE, 

COM OBSERVAÇÃO. 1.- No caso, os atos de 
execução individual promovidos visando a 
satisfação do crédito pelos exequentes não 
prevalecem após o início posterior da recuperação 
judicial da empresa-executada, porque ocorreu 
novação legal, estando sujeito, portanto, aos 
termos do processo da recuperação judicial, com 
fulcro no art. 49 da Lei nº 11.101/2005. Já 
homologado o plano, não é possível o credor 
manter a execução individual, devendo manejar 
sua habilitação nos autos do processo de 
recuperação em curso para inclusão no quadro de 
credores. Jurisprudência firmada pelo C. STJ. 2.- 
Observe-se que, considerando a inexistência de 
decisão a respeito de despersonalização da 
transportadora, bem como pela existência de 
decisão do Juízo da Recuperação sobre 
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indispensabilidade dos caminhões para as 
atividades econômicas da mesma, controvérsia a 
respeito da eventual despersonalização da pessoa 
jurídica ou da infidelidade do depósito de alguns 
caminhões por uma de suas sócias, deverá ser 
conhecida e dirimida nos autos da recuperação 
judicial.

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAL EM FASE DO CUMPRIMENTO DA 
SENTENÇA. LIDE SECUNDÁRIA POR DIREITO 
DE REGRESSO A SEGURADORA 
(DENUNCIAÇÃO DA LIDE). CONDENAÇÃO 
SOLIDÁRIA IMPUTADA À SEGURADORA-
LITISDENUNCIADA ATÉ O LIMITE 
DETERMINADO NA APÓLICE. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA INICIADA COM O DEPÓSITO 
ESPONTÂNEO DE VALOR REFERENTE AO 
PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ SETEMBRO 
DE 2015, MAS CESSADO PARA COBRIR AS 
PRESTAÇÕES VINCENDAS. INDENIZAÇÃO 
FIXADA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO-
MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA 
COMPLETARIA 65 ANOS IDADE. AUSÊNCIA DE 
ELEMENTOS INDICATIVOS DE CUMPRIMENTO 
INTEGRAL DA CONDENAÇÃO PELA 
SEGURADORA COEXECUTADA. EXTINÇÃO 
QUE NÃO PODE ALCANÇÁ-LA. 
PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO A ELA. 
RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. Com 
relação à seguradora-litisdenunciada, ora 
coexecutada, a execução contra si deve 
prosseguir até demonstração de seu cumprimento 
integral da condenação para obter a extinção 
natural e consequente quitação do débito, 
observando-se, a rigor, os limites fixados na 
apólice. Isso por que consta nos autos que os 
valores garantidos pelo reembolso frente às 
indenizações e coberturas para os riscos 
contratados foram pagos até setembro de 2015, 
não havendo informação atual se tais pagamentos 
atingiram o limite estabelecido na apólice, segundo 
o título executivo judicial. Daí por que a extinção 
da ação, nesse capítulo da sentença, dever ser 
reformada.
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Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais e moral, em fase de cumprimento de sentença, 

ajuizada por DIRCE DE OLIVEIRA ANACLETO, NILSON OLIVEIRA 

ANACLETO, LUCIMARA DE OLIVEIRA ANACLETO, JANAINA 

APARECIDA ANACLETO DA COSTA e ALINE CRISTINA DE 

OLIVEIRA ANACLETO em face de TRANSPORTADORA VANTROBA 

LTDA. e ITAÚ SEGUROS S/A.

Por r. sentença de fls. 2.157/2.159, 

cujo relatório adoto, julgou-se extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, Vi, do Código de Processo Civil 

(CPC/2015). Custas pela parte autora, observada a gratuidade da 

justiça concedida.

Inconformados, os exequentes 

interpuseram recurso de apelação. Em resumo, querem o 

prosseguimento da execução contra a depositária infiel, Elisete 

Vantroba, para pagamento das perdas e danos, com fulcro no art. 161 

do CPC/2015. Aduzem que Elisete Vantroba é a representante legal da 

empresa-executada Transportadora Vantroba Ltda., que, por sua vez, 

resiste de forma recorrente a cumprir ordem judicial. Informaram a 

realização de acordo junto à transportadora executada, mas 

descumprido, a garantia oferecida consistente nos caminhões deixou de 

ser entregue, fato que vem sendo resistido sistematicamente por 

Elisete, nomeada para o encargo de depositária. Há, por isso, prejuízo 

patrimonial quanto à satisfação do débito. Pedem, ainda, a continuidade 

da execução com relação à coexecutada Itaú Seguros que manteve o 

pagamento da pensão mensal até setembro de 2015, mas ainda 

restaria liquidar essa verba indenizatória até março de 2020, época em 

que a vítima completaria 65 anos de idade (fls. 2.174/2.182).
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Em contrarrazões, a coexecutada 

Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. respondeu que não há razões 

jurídicas para se modificar a r. sentença proferida. Faltam aos 

apelantes interesse recursal em relação à seguradora-apelada, uma 

vez que o pensionamento já restou decidido às fls. 1.550/1.551 e 1.632. 

Bastava a oposição de embargos de declaração para resolver a 

questão, o que não ocorreu. Assevera que qualquer quantia a ser 

quitada em favor dos apelantes deve observar as cláusulas e limitações 

contratuais existentes no contrato de seguro firmado entre as partes. Se 

há eventual saldo remanescente a ser quitado, deve ser apurado a 

origem dessa verba, ou seja, se provém de danos corporais a terceiros 

ou se houve o esgotamento da referida garantia, pois há três outras 

demandas em curso que tratam do mesmo sinistro. “Em caso de 

apresentação de cálculo exequendo será necessária a verificação de 

saldo da importância segurada para a garantia de danos corporais a 

terceiros para que somente após a observância desta particularidade 

ser eventual pagamento efetuado em favor dos recorrentes.” (fls. 

2.203/2.205).

É o relatório.

1.- Executada Transportadora 

Vantroba

A r. sentença recorrida declarou que 

os atos de execução individual promovidos visando a satisfação do 

débito não podem prevalecer após o início da recuperação judicial da 

empresa-executada Transportadora Vantroba.

Isso por que, embora os caminhões 
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tenham sido oferecidos em garantia ao acordo descumprido, fato que 

levaria à remoção dos bens em favor dos exequentes, a cláusula VI do 

instrumento particular anuído entre as partes, perdeu totalmente seus 

efeitos diante da determinação judicial do douto Juiz da 4ª Vara Cível 

da Comarca de Ponta Grossa-PR, que reconheceu a essencialidade 

dos mesmos para a continuidade e preservação da Transportadora 

Vantroba (fls. 2.090/2.091).

Além disso, na r. decisão 

mencionada constou que “no que se refere ao pagamento da 

indenização, tal crédito deve ser solicitado junto à Recuperação 

Judicial, a fim de que faça parte do plano de pagamento.” (fl. 2.091).

Dessa forma, não faz sentido manter 

a execução individual, pois o crédito perseguido pelos apelantes está 

sujeito à recuperação judicial, com fulcro no art. 49 da Lei nº 

11.101/2005.

Lembre-se que, em manifestação do 

Juízo da recuperação judicial, em maio de 2017 ainda não havia notícia 

da habilitação do crédito dos apelantes nos autos do processo de 

recuperação judicial, nos termos do art. 9º e seguintes da legislação 

preconizada (fls. 1.886 e 2.118).

Dessa forma, habilitado o crédito dos 

apelantes na recuperação judicial, o que deve ocorrer por força dessa 

regra, com a aprovação do respectivo plano, nos termos do art. 59, 

“caput”, da Lei nº 11.101/2005, ocorrerá a novação dos créditos 

anteriores à ação de recuperação judicial, a saber:
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“O plano de recuperação judicial implica novação 
dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o 
devedor e todos os devedores a ele sujeitos, sem 
prejuízo das garantias, observado o disposto no 
§1º do art. 50 desta Lei.”

Nesse sentido, constou da r. 

sentença:

“Por tal razão, sendo o crédito de natureza 
concursal e já havendo homologação do plano, 
não é possível o credor manter a execução 
individual, devendo manejar ação de 
habilitação junto à recuperação em trâmite, 

para sua inclusão no quadro de credores.” (fl. 
2.157, grifo em negrito meu).

O C. Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento no mesmo sentido, conforme se vê na seguinte 

decisão monocrática:

EMENTA:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA 
DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL 
AJUIZADA CONTRA A RECUPERANDA. 
POSSIBILIDADE. ARTS. 47 e 59 DA LEI N. 
11.101/2.005. 1. A novação decorrente da 
aprovação do plano de recuperação judicial induz 
a extinção das execuções individuais ajuizada 
contra a própria devedora. 2. AGRAVO 
CONHECIDO PARA,    DESDE   LOGO,   NEGAR   
PROVIMENTO   AO RECURSO ESPECIAL. 

DECISÃO 

Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto por ARJ 
MINERADORA LTDA em face da decisão que 
negou seguimento a recurso especial, 
fundamentado na alínea "a" do art. 105, III, da 
Constituição Federal, em face de acórdão do 
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
assim ementado: 

AGRAVO INOMINADO. EXECUÇÃO. 
EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. JUÍZO A QUO QUE 
DETERMINOU A SUSPENSÃO DA 
EXECUÇÃO. INCONFORMISMO DO 
EXECUTADO, QUE PLEITEIA A EXTINÇÃO 
DO PROCESSO ANTE A NOVAÇÃO DAS 
DÍVIDAS DECORRENTE DA 
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO E. 
STJ. 1- A homologação do plano de 
recuperação judicial implica novação das 
dívidas, eis que configura acordo entre os 
credores, que abrem mão dos direitos 
originais, aceitando novos termos para o 
recebimento dos valores, na esperança de 
que isso permita a recuperação da devedora 
e o pagamento da integralidade de suas 
dívidas, nos termos do art. 59 da Lei n. 
11.101/2005. Tratando-se de novação, o 
efeito natural desse fato seria a extinção das 
dívidas originais, nos termos do art. 360, I, 
do Código Civil. 2- A novação imposta pela 
homologação do plano de recuperação 
judicial é 'sui generis', eis que se mantêm as 
garantias, não atinge terceiros, e se 
encontra sob condição resolutiva do 
pagamento pontual das novas dívidas, cujo 
inadimplemento culmina com a decretação 
da falência. 3- A frustração do plano de 
recuperação, nesse caso, impõe o concurso 
de credores no juízo universal, 
impossibilitando ao exequente satisfazer seu 
direito nos próprios autos da execução 
individual. Assim, embora no que se diz 
respeito às garantias e repercussões 
perante terceiros persista o interesse no que 
se refere ao próprio devedor em 
recuperação, entendeu o E. STJ que não 
persiste seu interesse na execução 
individual. AGRAVO INOMINADO A QUE 
SE DÁ PROVIMENTO. (e-STJ, fls. 41/42). 

Nas razões do especial, a agravante alega 
violação aos artigos 6º, 52, inciso III, 59, 61, § 2º, 
da Lei 11.101/05, sustentando que a execução 
ajuizada contra a empresa em recuperação judicial 
deve ser suspensa e não extinta. Contrarrazões 
apresentadas (e-STJ, fls. 73/83). É o breve 
relatório. Passo a decidir. 
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A pretensão recursal não merece prosperar. 
Primeiramente, cumpre esclarecer que o 
juízo de admissibilidade do presente recurso 
será realizado com base nas normas do 
CPC/1973 e com as interpretações dadas, 
até então, pela jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, conforme disposto no 
Enunciado Administrativo n. 2/STJ. Cinge-se 
a controvérsia em definir se a sujeição do 
crédito ao plano de recuperação judicial 
acarreta a extinção da execução ajuizada 
em desfavor do devedor. Defende a 
agravante a necessidade de suspensão da 
execução. O Tribunal a quo entendeu que a 
recuperação judicial teria o condão de 
extinguir a execução com relação à 
empresa, e não de suspendê-la. 
Efetivamente, a Segunda Seção do STJ, no 
Recurso Especial n. 1.333.349/SP, 
processado nos termos do art. 543-C do 
CPC, consolidou o entendimento de que "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. 11.101/2.005." Ocorre 
que, na vertente hipótese, tem-se 
execução individual ajuizada contra a 
própria devedora deve ser extinta e não 
apenas suspensa, uma vez que ocorrida 
a novação, com a aprovação do plano de 
recuperação judicial, os créditos serão 
satisfeitos de acordo com as condições 
ali estipuladas, não havendo mais 
possibilidade de as execuções 
retomarem o curso normal. Portanto, o 
acórdão recorrido, ao declarar a extinção da 
execução somente em face da empresa 
recuperanda, atua em consonância com a 
jurisprudência desta Corte, de que a 
novação resultante da concessão da 
recuperação judicial após aprovado o plano 
de recuperação judicial acarreta a extinção 
das execuções individuais e não apenas a 
suspensão. Cito, a propósito, os seguintes 
julgados: DIREITO EMPRESARIAL. 
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO 
DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 
INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A  
RECUPERANDA.
EXTINÇÃO. 1. 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. 2. 
Isso porque, caso haja inadimplemento da 
obrigação assumida por ocasião da 
aprovação do plano, abrem-se três 
possibilidades: (a) se o inadimplemento 
ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se 
refere o caput do art. 61 da Lei n. 
11.101/2005, o juiz deve convolar a 
recuperação em falência; (b) se o 
descumprimento ocorrer depois de escoado 
o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor 
poderá pedir a execução específica 
assumida no plano de recuperação; ou (c) 
requerer a falência com base no art. 94 da 
Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a 
execução individual de crédito constante no 
plano de recuperação - antes suspensa - 
prosseguir no juízo comum, mesmo que 
haja inadimplemento posterior, porquanto, 
nessa hipótese, se executa a obrigação 
específica constante no novo título judicial 
ou a falência é decretada, caso em que o 
credor, igualmente, deverá habilitar seu 
crédito no juízo universal. 4. Recurso 
especial provido. (Quarta Turma, REsp n. 
1.272.697/DF, relator Ministro Luis Felipe 
Salomão, DJe de 18.6.2015.) EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. É 
entendimento desta Corte que não se 
mostra consentâneo com a recuperação 
judicial o prosseguimento de execuções 
individuais, devendo estas ser suspensas e 
pagos os créditos, doravante novados, de 
acordo com o plano de recuperação 
homologado em juízo. 2. Embargos de 
declaração recebidos como agravo interno, 
ao qual se nega provimento. (Quarta Turma, 
Ed no Ag n. 1.329.097/RS, relator Ministro 
Raul Araújo, DJe de 3.2.2014.) 
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Advirta-se, por fim, que eventual recurso interposto 
contra este decisum estará sujeito às normas do 
CPC/2015, conforme Enunciado Administrativo n. 
3/STJ Ante o exposto, com base no art. 932, inciso 
IV, do CPC/2015 c/c a Súmula 568/STJ, conheço 
do agravo para, desde logo, negar provimento ao 
recurso especial.” (AREsp 873523/RJ, rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 
29/06/2017, o destaque não consta do original).

Observe-se que, em razão disso, 

considerando a inexistência de decisão a respeito de despersonalização 

da transportadora, bem como pela existência de decisão do Juízo da 

Recuperação sobre indispensabilidade dos caminhões para as 

atividades econômicas da mesma, controvérsia a respeito da eventual 

despersonalização da pessoa jurídica ou da infidelidade do depósito de 

alguns caminhões por uma de suas sócias, deverá ser conhecida e 

dirimida nos autos da recuperação judicial. 

2.- Coexecutada seguradora Itaú 

Seguros S.A.

Prosseguindo, com relação a 

seguradora-litisdenunciada ora coexecutada, vislumbro que a execução 

contra si deve prosseguir pelo menos para eventual apuração se há 

eventual débito a ser quitado, observando-se, a rigor, os limites fixados 

na apólice.

Nesse sentido:

“A apólice prevê expressamente valores para 
cobertura de danos materiais a terceiros 
(R$200.000,00); danos corporais a terceiros 
(R$400.000,00) e danos morais (R$50.000,00). As 
condições gerais do seguro contratado a que se 



                        PODER JUDICIÁRIO
           TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
                    Seção de Direito Privado 
                                31ª Câmara    

                                                                                     12       

         

 6  Apelaçãonº 0005724-29.2008.8.26.0123

 Voto nº 25.528

referem as coberturas mencionadas, nos itens 3.7, 
3.7.1 e 3.9, conforme se depreende de fls. 
229/243” (fl. 352). 

Segundo consta nos autos, a 

seguradora-litisdenunciada fez um depósito inicial incontroverso no 

valor de R$123.057,97 (fls. 636/639). Depois, os exequentes 

apresentaram manifestação alegando haver um saldo remanescente no 

valor de R$42.048,51 (pensões vencidas entre outubro de 2012 a setembro 

de 2015  fl. 1.548), o que ensejou por parte da seguradora-apelada 

apresentar impugnação alegando excesso de execução (fls. 

1.533/1.543, 1.550/1.551 e 1.569/1.570).

Acolhida a impugnação da 

coexecutada-seguradora, o douto Juiz homologou os cálculos 

elaborados no valor de R$42.048,11, o que foi levantado pelos 

exequentes (fls. 1.570 e 1.612).

Sucede que o pagamento da pensão 

mensal correspondente à 2/3 do salário-mínimo vige até o termo 

estipulado na sentença, ou seja, 23/3/2020, data em que a vítima 

completaria 65 anos.

Desconhecendo o atual débito, 

respeitado os limites estipulados na apólice, deve prosseguir a 

execução apenas com relação à seguradora-litisdenunciada para 

apuração no Juízo da execução, como, aliás, também se posicionou a 

Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial nº 1.333.349/SP, 

processado nos termos do art. 543-C do CPC, segundo o qual "a 

recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento 
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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. 11.101/2.005.".

Por isso, prematura a extinção da 

execução em relação à seguradora, pelo menos até efetiva 

demonstração do pagamento integral de sua condenação. 

3.- Voto

Posto isso, por meu voto, dou 

parcial provimento ao recurso interposto pelos exequentes para 

determinar, por ora, o prosseguimento da execução apenas com 

relação à seguradora-litisdenunciada, conforme exposto, com 

observação. Pela sucumbência recíproca recursal, a parte apelante e a 

seguradora ratearão, em igualdade, as despesas recursais, observada 

a gratuidade da justiça. Os honorários advocatícios ficam arbitrados em 

R$1.000,00 (hum mil reais) em prol dos patronos da empresa 

transportadora executada, observada a gratuidade da justiça, e 

R$1.000,00 (hum mil reais) para o patrono dos exequentes, a serem 

pagos pela seguradora, com fulcro no art. 85, §§8º e 11 do CPC/2015.

         ADILSON DE ARAUJO
            Relator
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