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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2177103-67.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARBOW 
RESINAS EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e CARLOS ROBERTO DOS 
SANTOS, é agravado BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. 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), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E CARLOS ABRÃO.

São Paulo, 11 de janeiro de 2018.

Thiago de Siqueira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 38.132
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2177103-67.2017.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTES.: MARBOW RESINAS EIRELI (EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL) E CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 
AGVDO.: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Exceção de pré-executividade  Execução - Cédula de Crédito 
Bancário  Empresa devedora que se encontra em recuperação 
judicial  Rejeição, determinando-se o prosseguimento contra os 
coexecutados avalistas  Admissibilidade  Art. 49, § 1º, da Lei n. 
11.101/2005  Súmula n. 581 do E. Superior Tribunal de Justiça - 
Alegação de novação da obrigação  Descabimento  O disposto 
no art. 59, da Lei nº 11.101/05, aplica-se somente à empresa em 
recuperação judicial, não atingindo os demais coobrigados  
Essencialidade dos bens que deverá ser requerida perante o juízo 
da recuperação, como já assentado pelo douto Magistrado - 
Decisão mantida  Recurso dos executados improvido.

O presente agravo de instrumento foi interposto 
contra r. decisão (fls. 300/303) que, em execução por título extrajudicial, 
rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelos executados e 
determinou o prosseguimento da execução contra os coobrigados avalistas.

Insurgem-se os agravantes, alegando que a demanda 
executiva se está sujeita aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial da 
empresa Marbow Resinas Eireli, e que, portanto, a dívida encontra-se novada 
e será quitada nos termos lá convencionados, devendo a execução ser 
suspensa, também, em relação aos sócios avalistas.

Recurso recebido com indeferimento do efeito 
suspensivo, com apresentação de contraminuta. 

É o relatório. 

Trata-se no presente caso de execução por título 
extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário  Empréstimo Capital 
de Giro, firmado em 08.11.2012, no valor de R$ 2.635.000,00, ajuizada 
contra a empresa agravante e contra os avalistas Carlos Roberto dos Santos e 
Carlos Roberto dos Santos Júnior, estando mencionado título garantido com a 
alienação fiduciária de duplicatas (fls. 113/116) e de imóvel (fls. 123/134). 
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Pugnam os agravantes primeiramente, pela 
suspensão da execução em razão do deferimento da recuperação judicial da 
empresa que figura como devedora principal da cédula de crédito bancário, 
objeto da presente demanda. 

Não colhe esta pretensão dos agravantes, porquanto, 
para hipótese de deferimento da recuperação judicial, o art. 49, § 1º, da Lei n. 
11.101/2005 prevê que “os credores do devedor em recuperação judicial 
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e 
obrigados de regresso”. 

O simples ingresso e deferimento do pedido de 
recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão da execução 
contra os coobrigados da empresa, de conformidade com o disposto em 
referida Lei. 

Consoante assentado em precedente deste Tribunal, 
“o disposto no artigo  59, da Lei nº 11.101/05, aplica-se apenas à falida, ou 
seja, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 
anteriores ao pedido somente com relação ao falido em, portanto, não pode 
atingir os demais coobrigados. Tal interpretação tem lógica pelo simples 
motivo de que os avalistas e demais coobrigados não são atingidos pelos 
efeitos da falência, na medida em que eles têm suas obrigações 
independentes da do falido, ou melhor, os avalistas e demais coobrigados 
não são atingidos pelos efeitos da decretação da recuperação judicial ou da 
falência.  Por óbvio que, na espécie, não tem aplicação o disposto no artigo 
365 do Código Civil de 2002, porque a hipótese prevista em tal dispositivo 
legal refere-se à novação voluntária e  espontânea da vontade do credor e de 
um dos devedores solidários e no caso da recuperação refere à imposição 
judicial decorrente de uma situação de pré-falimentar do devedor”.1

Neste sentido, também, é o comentário do E. 
Desembargador Manoel Justino Bezerra Filho a propósito do art. 59 supra 
citado: 

“2. Portanto, se concedida a recuperação na forma 
do art. 58, fica automaticamente sustada a previsão do § 4º do art. 6º, de tal 
forma que permanecerão suspensas as ações e execuções contra o devedor. 
Porém, as execuções contra os coobrigados não sofrem qualquer 

1  TJSP  Embargos de Declaração nº 9070702-08.2006.8.26.0000  Relator  Des. Paulo Hatanaka  São 
Paulo  19ª Câmara de Direito Privado  j. 29/01/2008. 
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interferência, na forma do que dispõe o § 1º do art. 49, reiterada tal posição 
neste art. 59, que faz ressalva expressa ao mencionar que a novação se dá 
'sem prejuízo das garantias'. Este, aliás, é o sistema de nossa legislação, 
repetindo-se aqui o que já vinha previsto no art. 148 do Decreto-lei 7.661/45, 
para a concordata” (in “Lei de Recuperação de Empresas e Falências 
Comentada”, Ed. RT, 5ª ed., págs. 183/184).

Veja-se a propósito, ainda, o seguinte precedente do 
E. Superior Tribunal de Justiça: 

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À 
EMPRESA CO-EXECUTADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. 
NÃO CABIMENTO. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO

TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO. 
ACOLHIMENTO.

1.- Conforme o disposto art. 6º da Lei n. 11.101/05, 
o deferimento de recuperação judicial à empresa co-executada não tem o 
condão de suspender a execução em relação a seus avalistas, a exceção do 
sócio com responsabilidade ilimitada e solidária.

2.- Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação 
judicial conservam intactos seus direitos e, por lógica, podem executar o 
avalista desse título de crédito (REsp 1.095.352/SP, Rel. Min. MASSAMI 
UYEDA, DJe 3.2.11).

3.- O Aval é ato dotado de autonomia substancial 
em que se garante o pagamento do título de crédito em favor do devedor 
principal ou de um co-obrigado, isto é, é uma garantia autônoma e solidária. 
Assim, não sendo possível o credor exercer seu direito contra o avalizado, no 
caso a empresa em recuperação judicial, tal fato não compromete a 
obrigação do avalista, que subsiste integralmente.

4.- Embargos de Divergência acolhidos” (EAg 
1179657/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2ª Seção, j. 28/03/2012, DJe 
13/04/2012).

Note-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça 
quando do julgamento do REsp. n. 1.333.349/SP, afetado ao rito do artigo 
543-C do Código de Processo Civil, pronunciou-se no sentido de que a 
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recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das 
execuções e não enseja a suspensão ou extinção das demandas ajuizadas 
contra terceiros coobrigados, assim o fazendo nos seguintes termos:

A Seção, por unanimidade, negou provimento ao 
recurso especial, nos termos voto do Sr. Ministro Relator.

Para os efeitos do artigo 543-C, do Código de 
Processo Civil, foi aprovada a seguinte tese:

“A recuperação judicial do devedor principal não 
impede o prosseguimento das execuções nem tampouco 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 I, 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” (REsp nº 1.333.349/SP; Segunda Seção; 
Rel. Min. Luís Felipe Salomão; j. em 26.11.2014).

Este entendimento restou consolidado pela Súmula 
n. 581 do E. Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: “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”.

Vide a propósito, mais ainda, o seguinte precedente 
desta mesma Corte Superior, no qual faz distinção entre a novação prevista na 
legislação civilista e aquela disciplinada pela Lei n. 11.101/2005:

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO 
SUI GENERIS. EFEITOS SOBRE TERCEIROS COOBRIGADOS. 
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS 
GARANTIAS. ARTS. 49, § 1º E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. A 
novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 
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 n. 
11.101/2005), sobretudo as reais, 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). Assim, o 
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plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre 
sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que 
ficou acertado no plano (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005). 2. Portanto, 
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a 
ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são 
preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos 
contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções 
aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 3. Deveras, 
não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos 
credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, 
da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que 
medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais 
direitos após a concessão definitiva com a homologação judicial. 4. Recurso 
especial não provido”. (REsp 1326888/RS; Rel. Min. Luís Felipe Salomão; 
Quarta Turma; julgado em 08/04/2014; DJe 05/05/2014).

Em nada socorre os agravantes, por isso, alegarem 
que o crédito cobrado na execução em tela está sujeito à recuperação judicial 
da empresa devedora. Ademais, ocorrendo eventual pagamento deste crédito 
na recuperação judicial de referida empresa poderá ser noticiado na execução 
em tela para os devidos fins, não obstando, assim, o seu prosseguimento.

Da mesma forma, também em nada os socorre suas 
considerações a propósito da essencialidade dos bens e do patrimônio da 
empresa devedora, não somente porque foi determinado o prosseguimento da 
execução unicamente contra os executados avalistas, mas também porque 
nada alegaram de concreto para lastrear esta assertiva. Ademais, também 
restou assentado na r. decisão recorrida que a análise acerca da essencialidade 
dos bens deverá ser requerida previamente pela executada junto ao juízo da 
recuperação judicial e, após, comunicada nos autos da execução.

Correto, desse modo, o entendimento de que a 
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da 
execução contra os executados avalistas, devendo, por conseguinte, ser 
mantida a r. decisão recorrida.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Thiago de Siqueira
Relator
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