
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.640.216 - SP (2016/0308830-0)
  
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE : PEDRO ENRIQUE ZWAAL 
AGRAVANTE : AUREO MIRANDA STRADIOTO 
ADVOGADO : JULIANA FERREIRA MORAIS E OUTRO(S) - MG077854 
AGRAVADO  : ITAU UNIBANCO S.A 
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS  - SP023134    

DANIEL DE SOUZA  - SP150587    
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS  - SP178060    
GRAZIELA ANGELO MARQUES  - SP251587 

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 
1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. 
SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. 
MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "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. 11.101/2005" (REsp n. 
1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 
2/2/2015).
2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 
deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a 
manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma 
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou 
protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e 
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.  

Brasília, 21 de setembro de 2017 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.640.216 - SP (2016/0308830-0)
  

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: 

Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por Pedro 

Enrique Zwaal e outro contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial 

movida por Itaú Unibanco S.A., excluiu a sociedade empresária GNV Aroeiras Ltda. da 

demanda, ante o deferimento de sua recuperação judicial, e indeferiu o pedido de 

desbloqueio dos valores constritos de titularidade dos agravantes.

A Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo negou provimento à insurgência em acórdão assim ementado:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. A recuperação 
judicial não suspende a execução contra os avalistas do devedor 
principal sujeito à recuperação. Coexecutado recuperando, ademais, já 
excluído da lide. Decisão mantida. Recurso improvido.

Os coexecutados interpuseram recurso especial fundamentado nas 

alíneas a e c do permissivo constitucional, apontando, além de dissídio jurisprudencial, 

violação aos arts. 6º da Lei n. 11.101/2005 e 580 do CPC/1973

Sustentaram, em síntese, a inexistência de inadimplemento do débito 

cobrado, pois este foi incluído no plano de recuperação da devedora principal. Assim, 

seria inadmissível que o pedido de recuperação judicial configurasse vencimento 

antecipado da dívida.

Contrarrazões às fls. 713-729 (e-STJ).

Por decisão monocrática deste signatário (e-STJ, fls. 876-879), negou-se 

provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. 
SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO 
RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). RECURSO 
ESPECIAL DESPROVIDO.

Em suas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 884-891), os insrugentes 

repisam os argumentos trazidos nas razões do apelo nobre acerca da ausência de 
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inadimplemento do débito.

Impugnação às fls. 895-898 (e-STJ), na qual se pleiteia a aplicação da 

multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

É o relatório.
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.640.216 - SP (2016/0308830-0)
  

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR): 

Os argumentos trazidos pelos insurgentes não são capazes de modificar 

as conclusões da deliberação unipessoal.

Consoante assinalado anteriormente, a instituição financeira ajuizou 

execução de título extrajudicial em desfavor de GNV Aroeiras Ltda. (devedora 

principal), Pedro Enrique Zwaal e Áureo Miranda Stradioto (estes últimos avalistas), 

fundada em cédula de crédito bancário para capital de giro, garantida por duplicata, no 

valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial da devedora 

principal, foi requerido o desbloqueio de eventuais valores constritos. Consoante 

disposto no acórdão a quo, "bloqueio de saldo de conta corrente no Banco do Brasil, 

em nome do avalista/coexecutado Pedro Enrique Zwaal, no valor de R$ 1.384,35 e no 

Banco Santander, no valor de R$ 42,78 (fls. 210). Também houve o bloqueio de saldo 

em contas correntes de titularidade de Gnv Aroeiras Ltda. a saber: no Banco do Brasil 

no montante de R$ 21.275,23 (fls. 211); no Banco Industrial e Comercial no valor de 

R$ 7.431,43, no Banco Itaú Unibanco no importe de R$ 732,80 (fls. 212) e na Caixa 

Econômica Federal no valor de R$ 253,88 (fls. 213)" (e-STJ, fl. 682).

O Magistrado de primeiro grau determinou a liberação dos valores 

bloqueados de titularidade da sociedade recuperanda, contudo, manteve a constrição 

sobre as demais quantias de propriedade do coexecutado. 

Desse modo, ao negar provimento ao agravo de instrumento, a Corte 

estadual consignou que o processamento da recuperação judicial da devedora 

principal não impede a responsabilização dos coobrigados e nem determina a 

suspensão da execução movida em desfavor dos garantidores.

Assim, os recorrentes alegam que o art. 6º da Lei n. 11.101/2005 seria 

aplicável ao caso, pleiteando a suspensão da execução. Todavia, cumpre assinalar 

que os efeitos previstos no referido dispositivo legal só incidem sobre as ações e 

execuções ajuizadas contra a recuperanda, estando excluídos os sócios avalistas.
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Assinala-se, ainda, que o sócio solidário a que se refere o aludido art. 6º 

seria somente aquele que tem responsabilidade solidária à da sociedade, como o 

sócio da sociedade em nome coletivo. Assim, na hipótese em que o sócio assume a 

posição de avalista, deve-se aplicar a regra do art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, 

segundo a qual os credores do devedor em recuperação conservam seus direitos e 

privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Sobre o tema, a Segunda Seção deste Tribunal Superior, em julgamento 

de recurso repetitivo, sedimentou esse entendimento, conforme se verifica da seguinte 

ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO 
EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR 
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE 
AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E 
COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO 
DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI 
N. 11.101/2005. 
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "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. 
11.101/2005". 
2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 
02/02/2015)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIANÇA. INTERPRETAÇÃO 
RESTRITIVA. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E 
7 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE. 
SÚMULA N. 83 DO STJ. 
1. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 211 do STJ quando a 
questão suscitada no recurso especial, não obstante a oposição de 
embargos declaratórios, não foi apreciada pela Corte a quo. 
2. O acesso à via excepcional, nos casos em que o Tribunal a quo, a 
despeito da oposição de embargos de declaração, não regulariza a 
omissão apontada, depende da veiculação, nas razões do recurso 
especial, de ofensa ao art. 535 do CPC. 
3. Para se verificar a limitação da responsabilidade da fiança, é 
necessária a revisão de cláusula contratual e das provas dos autos. 
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Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 
4. "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. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP). 
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 
641967/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado 
em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO EMPRESARIAL E 
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE 
SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - 
AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE 
CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ. 
1. O disposto no art. 49, §1º, da Lei 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 
(REsp n.º 1.333.349/SP, DJe 02/02/2015) 
2. A exceção prevista no art. 6.º, da Lei de Falências somente alcança 
os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome 
coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é 
limitada às suas respectivas quotas/ações. 
3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o 
prosseguimento de eventual execução movida em face de seus 
respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia 
cambiária oferecida. Precedentes do STJ. 
4. Conflito conhecido para declarar o prosseguimento da execução da 
cédula de crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29.ª Vara Cível do 
Foro Central de São Paulo/SP. (CC 142726/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 
Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 01/03/2016)

Dessa forma, ao contrário do que asseveram os agravantes, a incidência 

da Súmula 83/STJ é medida que se impõe, haja vista que o entendimento adotado 

pelo acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte 

Superior.

Por fim, a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 

não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do 

agravo interno em votação unânime. 

A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser 

analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo 

interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal 
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forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como 

abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada (c.f. 

EDcl no AgRg no REsp n. 1.563.325/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 07/03/2017). 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
AgInt  no

Número Registro: 2016/0308830-0 REsp 1.640.216 / SP

Números Origem:  00065521620138260037  09025423520128260037  22202233420158260000

PAUTA: 21/09/2017 JULGADO: 21/09/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PEDRO ENRIQUE ZWAAL 
RECORRENTE : AUREO MIRANDA STRADIOTO 
ADVOGADO : JULIANA FERREIRA MORAIS E OUTRO(S) - MG077854 
RECORRIDO : ITAU UNIBANCO S.A 
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS  - SP023134 

 DANIEL DE SOUZA  - SP150587 
 MARIA ELISA PERRONE DOS REIS  - SP178060 
 GRAZIELA ANGELO MARQUES  - SP251587 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Títulos de Crédito

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : PEDRO ENRIQUE ZWAAL 
AGRAVANTE : AUREO MIRANDA STRADIOTO 
ADVOGADO : JULIANA FERREIRA MORAIS E OUTRO(S) - MG077854 
AGRAVADO  : ITAU UNIBANCO S.A 
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS  - SP023134 

 DANIEL DE SOUZA  - SP150587 
 MARIA ELISA PERRONE DOS REIS  - SP178060 
 GRAZIELA ANGELO MARQUES  - SP251587 

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo 
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
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