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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2096656-
92.2017.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes QUATRO MARCOS 
LTDA e SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, é agravado HSBC BANK BRASIL 
S/A BANCO MULTIPLO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o 
agravo interno, negando provimento ao agravo de instrumento, V.U., de conformidade 
com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA 
(Presidente) e SEBASTIÃO FLÁVIO.

São Paulo, 9 de janeiro de 2018.

José Marcos Marrone
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 28440
AGRV.Nº: 2096656-92.2017.8.26.0000 - Digital
COMARCA: Barueri (3ª Vara Cível)
AGTE.  : Sebastião Douglas Sorge Xavier
AGDO.  : “HSBC Bank Brasil S.A.  Banco Múltiplo”

Execução  Exceção de pré-executividade rejeitada  Execução 
ajuizada em face do avalista, devedor solidário, da “Nota de 
Crédito à Exportação” nº 00259-08, emitida por empresa em 
recuperação judicial  Alegado pelo agravante que o débito foi 
quitado pela devedora principal nos autos da recuperação judicial  
Descabimento  Novação operada na recuperação judicial que 
difere da novação prevista no Código Civil  Art. 59, “caput”, e 
art. 50, § 1º, ambos da Lei 11.101/2005  Liberação das garantias 
que reclama a anuência expressa do credor - Banco agravado que 
manifestou, de modo expresso, a sua discordância em relação à 
liberação dos garantidores  Rejeição da exceção de pré-
executividade que se mostrou legítima  Agravo desprovido.

Agravo interno  Pretendido pelo agravante que seja outorgado 
efeito ativo ao agravo de instrumento - Caso em que será 
apreciado o mérito deste recurso  Reexame da medida liminar 
superado  Agravo interno prejudicado.

1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto, 
tempestivamente, da decisão proferida em ação de execução por quantia certa (fl. 33), 
fundada em “Nota de Crédito à Exportação” nº 00259-08 (fl. 107), que rejeitou a exceção 
de pré-executividade oposta pelo agravante, tendo determinado que se proceda “ao cálculo 
do valor do débito, no prazo de cinco dias, abatendo-se os valores recebidos na recuperação 
judicial, prosseguindo-se somente quanto à diferença” (fl. 28).

Sustenta o agravante, executado na aludida ação, em síntese, que: os 
créditos postulados pelo banco agravado já foram quitados no processo de recuperação 
judicial; a devedora principal é a empresa “Quatro Marcos Ltda.”, sendo ele apenas o 
garantidor; a empresa “Quatro Marcos Ltda.”, em razão da grave crise financeira, ingressou 
com pedido de recuperação judicial, autuado sob o nº 0005700-55.2008.8.26.0299; o 
crédito perseguido pelo banco agravado foi relacionado no plano de recuperação judicial, 
tendo sido aprovado na classe de créditos quirografários; o mencionado crédito foi quitado 
em três parcelas pela devedora principal; ficou consignada, no item 5.3.8 do Plano 
Original, a liberação das garantias; na proposta de aditamento e consolidação ao plano de 
recuperação judicial, foi delimitada a liberação das garantias; uma vez cumprida a 
obrigação de pagamento por parte da devedora principal, deve ser aplicada a cláusula de 
liberação das garantias; a manutenção das garantias, prevista nos arts. 59 e 61, § 2º, da Lei 
nº 11.101/2005, só é aplicável em caso de descumprimento das obrigações assumidas pela 
devedora no plano de recuperação judicial ou quando haja convolação em falência; a 
continuidade da execução acarretará a cobrança de dívida quitada, cuja garantia foi liberada 
pelo credor; a exceção de pré-executividade deve ser acolhida (fls. 4/15).
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Houve preparo do agravo (fls. 652/655).
Não foi concedido ao recurso oposto o pretendido efeito 

ativo/suspensivo (fl. 658).
Foi apresentada resposta pelo banco agravado (fls. 664/672).
É o relatório.

2. Encontra-se prejudicado o agravo interno interposto pelo 
agravante (fls. 675/685), com base no art. 1.021, “caput”, do atual CPC, no qual almeja que 
seja outorgado o efeito ativo ao agravo de instrumento.

Como será apreciado, nesta oportunidade, o mérito deste recurso, o 
reexame da medida liminar acha-se superado.

3. O agravo de instrumento contraposto, de outra banda, não merece 
prosperar.

Explicando:

3.1. Primeiramente, devem ser feitas algumas observações.
O banco agravado ajuizou duas ações de execução em face do 

agravante, distribuídas à 3ª Vara Cível da comarca de Barueri, uma sob o nº 
0011073-13.2010.8.26.0068, fundada em “Nota de Crédito à Exportação” nº 00259-08 (fls. 
33/34), a outra sob o nº 0004073-59.2010.8.26.0068, baseada em “Contrato para 
Financiamento de Capital de Movimento ou Abertura de Crédito e Financiamento para 
Aquisição de Bens Móveis, ou Crédito Pessoal, ou Prestação de Serviços e Outras 
Avenças” nº 0454-0838458 (fls. 71/72).

Nas ações executivas, o agravante opôs exceção de pré-
executividade (fls. 40, 82), rejeitada em duas decisões separadas, embora o teor de ambas 
seja semelhante (fls. 63/67, 97/102).

O agravo em análise diz respeito à exceção de pré-executividade 
oposta à ação de execução nº 0011073-13.2010.8.26.0068, conforme, aliás, mencionou o 
agravante na petição inicial do recurso (fl. 6).

3.2. Realizados tais esclarecimentos, há de se reconhecer que não 
assiste razão ao agravante.

O banco agravado ingressou com a aludida ação de execução em 
face do agravante (fl. 33) em razão de sua condição de avalista e devedor solidário da 
“Nota de Crédito à Exportação” nº 00259-08, cuja devedora principal é a empresa “Quatro 
Marcos Ltda.” (fls. 107/111).

Incontroverso que a referida empresa “Quatro Marcos Ltda.” 
encontra-se em processo de recuperação judicial (fls. 209/213).

Também não paira dúvida de que o banco agravado recebeu da 
devedora principal parte do crédito objeto da execução no processo de recuperação judicial, 
consoante exposto na impugnação apresentada à exceção de pré-executividade (fl. 381).

Tal pagamento, no entanto, não tem o condão de liberar o agravante, 
avalista e devedor solidário, de sua responsabilidade pelo pagamento do saldo restante da 
dívida.

3.3. Ora, preceitua o “caput” do art. 59 da Lei nº 11.101, de 
9.2.2005, que:
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“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 
sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do 
art. 50 desta Lei” (grifo não original).

O § 1º do art. 50 da Lei nº 11.101/2005, por sua vez, estipula que:

“Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia 
ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação 
expressa do credor titular da respectiva garantia”.

Portanto, a novação operada no plano de recuperação judicial não 
atinge os devedores solidários e coobrigados em geral, sendo a liberação das garantias 
permitida quando o credor expressamente assim o consentir.

Isso porque os efeitos da novação operada no processo de 
recuperação judicial diferem daqueles decorrentes da novação prevista no Código Civil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão 
monocrática proferida pela Min. Rel. LAURITA VAZ em 8.11.2017 no AREsp nº 
1.159.667-SP, registro nº 2017/0214251-0, publicada no DJe de 13.11.2017, bem elucidou 
a questão:

“(...), percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem 
diversa daquela disciplinada na Lei nº 11.101/2005. Se a novação 
civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as 
reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código 
Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como 
regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei 
nº 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas 
'mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva 
garantia', por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º). Por 
outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na 
hipótese de falência, quando então 'os credores terão reconstituídos 
seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas' 
(art. 61, § 2º). Daí se conclui que o plano de recuperação judicial 
opera uma novação sui generis e sempre sujeita à condição 
resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado 
no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela 
outra, comum, prevista na lei civil”.

Esse entendimento está em consonância com a Súmula 581 da citada 
corte superior, publicada no DJe de 19.9.2016, a seguir transcrita:

“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”.
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3.4. Ademais, o banco agravado, juntamente com outros dois 
credores, fez questão de que constasse da “Ata da Assembleia Geral de Credores da 
Recuperação Judicial de Quatro Marcos Ltda.”, justamente, o contrário, ou seja, que ele 
não abria mão das garantias.

É o que se infere do seguinte trecho da mencionada ata:

“Os representantes dos credores Banco BBM, Banco Paulista e 
HSBC Bank Brasil S.A. solicitaram constasse em ata que exercem 
seu direito a voto sem prejuízo da manutenção dos avais, fianças e 
demais garantias (devedores solidários) em face de coobrigados nas 
obrigações sujeitas aos efeitos da recuperação judicial” (fl. 401) 
(grifo não original).

Logo, ainda que conste do plano de recuperação judicial cláusula 
que libere os garantidores das dívidas contraídas pela empresa “Quatro Marcos Ltda.” (fl. 
195), tal cláusula não pode ser oposta ao banco agravado, que manifestou expressamente a 
sua discordância.

Já houve pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, aliás, no sentido de que a cláusula de novação que exclui os credores 
extraconcursais de forma expressa não é válida (AI nº 2208014-96.2016.8.26.0000, de 
Guarulhos, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, v.u., Rel. Des. CESAR 
CIAMPOLINI, j. em 15.3.2017).

3.5. Diante de tais considerações, a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta pelo agravante mostrou-se legítima (fl. 28).

4. Nessas condições:
a) julgo prejudicado o agravo interno em virtude da perda de seu objeto;
b) nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão hostilizada (fls. 25/29).

JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
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