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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
3000827-22.2013.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante/apelado CPIC 
BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA, é apelado/apelante VETRO INDUSTRIA 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso da exequente e negaram provimento ao da executada. V. U., de 
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO COLOMBI 
(Presidente sem voto), CARLOS ABRÃO E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 9 de janeiro de 2018.

Lígia Araújo Bisogni
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 32236
APEL. Nº: 3000827-22.2013.8.26.0125
COMARCA: CAPIVARI
APTE./APDA. : CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA.
APDA./APTE.: VETRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERESSADO: JOÃO VALDECIO SCOTTA ZANATTA E OUTRO

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  Impugnação  
Confissão de dívida objeto da execução fundada em notas fiscais, 
que, no entanto, foram inseridas no plano de recuperação judicial 
da executada  Confissão de dívida que, expressamente, não 
constituiu novação do débito originário, que já existia quando do 
pedido de recuperação - Aprovação do plano  Sujeição do crédito 
à recuperação judicial  Execução, contudo, que deve ser apenas 
suspensa, não extinta  Arts. 6º e 52, III, da Lei 11.101/2005  
Precedentes  Honorários mantidos  Recurso da exequente 
impugnada parcialmente provido, desprovido o da executada 
impugnante.

Trata-se impugnação à penhora ofertada por Vetro Indústria, 

Comércio e Serviços Ltda. (em recuperação judicial) em face de CPIC Fibras de 

Vidro Ltda., que, pela r. sentença de págs. 224/226, declarada à pág. 242, cujo 

relatório se adota, foi acolhida parcialmente para, em decorrência da perda 

superveniente do objeto da execução, julgar extinto o feito, nos termos do art. 

487, IV, e 771, do NCPC, em relação à empresa Vetro, determinando o 

prosseguimento do feito em relação aos avalistas João Valdecio Scotta Zanatta e 

Bruno Fernandes Zanatta. Condenou a empresa executada ao pagamento de 

R$5.000,00 a título de honorários.

Irresignadas, apelam CPIC Brasil Fibras de Vidro Ltda. e Vetro 

Indústria, Comércio e Serviços Ltda.

A exequente e impugnada CPIC alega que apresentou diversas 

divergências no pedido de recuperação da executada Vetro, dentre elas a 

diferença de valores contidos na lista de credores da aludida recuperação e o 

valor pleiteado nesta execução. Diz que os créditos da execução não estão 

englobados na recuperação. Alega que a execução funda-se em confissão de 

dívida, datada de 21.03.2012, tendo sido geradas 19 notas promissórias. Afirma 

que houve o inadimplemento a partir da 3ª parcela, vencida em 20.06.2012. E 
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que dos documentos juntados pelo recorrido (fls. 212/216) denota-se que o 

vencimento do último documento se deu em 16.05.2012, ou seja, anteriormente 

ao inadimplemento da terceira parcela. No mais, entende que, a partir do 

momento da celebração da confissão de dívida, as notas fiscais que deram 

origem a ela não mais se aplicam como títulos hábeis de cobrança executiva, pois 

perderam a eficácia. Assevera que a confissão de dívida estabeleceu novos 

valores, com a inclusão de multas e atualizações. Assim, argumenta com a 

necessidade de prosseguimento da execução.

A executada e impugnante VETRO, por sua vez, postulou os 

benefícios da justiça gratuita. No mais, argumenta que a execução foi ajuizada 

posteriormente à recuperação judicial e, assim, pelo princípio da causalidade, a 

exequente é quem deve arcar com os honorários.

Recursos bem processados, acusandos respostas, subiram os 

autos.

É o relatório.

A princípio, os benefícios da justiça gratuita pleiteados pela 

executada Vetro foram indeferidos por esta Relatora (fls. 356/358), tendo sido 

efetuado o recolhimento do respectivo valor do preparo recursal (fls. 360/364).

No mérito, como bem ressaltou a juíza da causa, conforme se 

verifica do documento de fls. 212/216, o crédito executado é o mesmo inserido no 

plano de recuperação judicial. Ora, as notas fiscais apontadas são as mesmas 

que constam da Confissão de Dívida que embasou a presente execução.

Como cediço, o art. 49 da Lei n. 11.101/05 estabelece que “estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, 

ainda que não vencidos”.

O significado da expressão “existentes na data do pedido” “deve 

perpassar, necessariamente, pela identificação do ato ou do negócio jurídico que 

lhe leu origem”, porquanto a existência do crédito ao tempo do pedido de 

recuperação judicial é o que basta à sua sujeição aos efeitos da moratória” (AI 

2169838-48.2016.8.26.0000, j. 30.10.2017, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, g.n.)

Na espécie, o que se verifica é que a origem do crédito não é a 

confissão de dívida, mas sim as notas fiscais que a levaram a ser entabulada.
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Ademais, da própria confissão de dívida denota-se expressa 

observação de que ela não caracteriza novação da dívida inicial, oriunda das 

notas fiscais elencadas na recuperação judicial.

Consoante entendimento do Col. STJ, “os requisitos essenciais à 

configuração da novação são: a intenção de novar, a preexistência de obrigação 

e a criação de nova obrigação, podendo ser também reconhecida em razão da 

evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior” (REsp n. 963472, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.10.2011).

Nessa esteira, a intenção de novar é identificada na 

incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação, devendo haver uma 

modificação na substância da obrigação. Alterações quanto ao prazo de 

pagamento, mudanças da taxa de juros e cláusula penal, por exemplo, não são 

suficientes, por si só, a caracterizar a novação.

Ademais, quanto à eventual diferença de valores existentes no 

valor elencado na recuperação e na execução, conforme a recuperanda, deve-se 

à forma de correção monetária, eis que alega que, enquanto a CPIC atualizou 

seu crédito com correção e juros moratórios até a data de ajuizamento da 

execução (25.06.2013), a recuperação judicial paralisa as correções até a data de 

seu pedido (22.10.2012) e, doravante, o crédito é atualizado pelos critérios 

estabelecidos no plano de recuperação judicial (art. 9º, II, e art. 51, III, da Lei 

11.101/05). 

No mais, a execução foi distribuída em 25.06.2013, ao passo que 

o deferimento do pedido de recuperação judicial deu-se em 12.07.2013, ou seja, 

posteriormente.

Dessa forma, não há que se prosseguir, por ora, com a 

execução, que, no entanto, fica apenas suspensa, não extinta, nos termos 

dos artigos 6º e 52, III, da Lei nº 11.101/05. E, conforme o artigo 59 da referida 

lei, o plano de recuperação judicial implica na novação de todas as dívidas 

existentes em nome da devedora, até a data do pedido de homologação. 

Portanto, o crédito perseguido pela Autora foi atingido.

Isso porque as obrigações só se extinguirão quando o devedor 

efetivamente cumprir o plano de recuperação. Conforme dito acima, a aprovação 
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do plano tem o efeito de novação (artigo 59), mas não tem a força de extinguir a 

obrigação como se verifica na lei civil, o que somente ocorrerá quando forem 

efetivamente cumpridas as disposições do plano de recuperação.

Nesse sentido: “Execução. Pedido de extinção da ação em razão 

da homologação do plano de recuperação judicial da executada. 

Inadmissibilidade. Novação dos créditos aludida pelo art. 59 da Lei nº 

11.101/2005 que é sempre condicional e não redunda, por si só, na extinção da 

obrigação pelo surgimento de outra, tal como seria de se esperar no direito 

civilista. Inocorrência, ademais, de falta de interesse de agir. Possibilidade não 

afastada de restauração de direito do credor, secundum eventum litis. 

Manutenção da execução em compasso de espera. Admissibilidade. Recurso não 

provido, com observação. Não há como extinguir um processo de execução que 

mais cedo ou mais tarde pode ter o direito material nele perseguido revigorado 

por eventual descumprimento dos termos fixados no plano de recuperação 

judicial pela empresa beneficiária do regime especial” (TJSP, AI nº 

0064026-27.2011.8.26.0000, Rel. Des. GILBERTO DOS SANTOS).

Dessa forma, mantém-se o acolhimento parcial da impugnação, 

mas apenas para suspender o andamento da execução, nos termos da 

fundamentação.

Quanto aos honorários advocatícios, nada a ser alterado. Vejo 

que a suspensão da execução, ainda que deferida, deveu-se a fato superveniente 

ao ajuizamento da execução, qual seja o efetivo deferimento do pedido de 

recuperação judicial. E, foi a executada quem deu causa ao litígio, diante da 

inadimplência de sua obrigação.

Assim decidindo, não há ofensa aos dispositivos de lei citados 

pelas partes, servindo a assertiva para propósitos de prequestionamento.

Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso da exequente 

impugnada, para que a execução seja apenas suspensa, desprovendo o da 

executada impugnante.

LIGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
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