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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1007712-69.2015.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIO 
ROGERIO NACCARATO, é apelado MARCELO HIROSHI SHIRATORI.

ACORDAM, em 23ª 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 Exmos. Desembargadores J. B. 
FRANCO DE GODOI (Presidente sem voto), SEBASTIÃO FLÁVIO E SÉRGIO 
SHIMURA.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1007712-69.2015.8.26.0011
Apelante: Mario Rogerio Naccarato 
Apelado: Marcelo Hiroshi Shiratori
Comarca: São Paulo
Voto nº 29041

Julgamento antecipado da lide  Cerceamento de defesa 
 Prolator da sentença que tinha em mãos todos os 

elementos necessários para que fossem apreciados os 
argumentos desenvolvidos nos embargos  Prova 
documental produzida que era suficiente para a antecipação 
do julgamento da demanda  Perícia contábil que é 
prescindível na fase de conhecimento - Nulidade da 
sentença, por ofensa ao art. 5º, LV, da CF, que não pode ser 
decretada.

Embargos à execução  Recuperação judicial  Questão 
relativa à extinção da execução por carência de ação, 
decorrente da aprovação do pedido de recuperação judicial 
do “Grupo Naccarato”, que não comporta conhecimento  
Tema já objeto de análise por esta Câmara no AI nº 
2078058-27.2016.8.26.0000 - Entendimento que foi 
consolidado pela Súmula 581 do STJ  Impossibilidade de 
se reconhecer prejudicialidade externa entre a recuperação 
judicial e a execução  Sentença de improcedência dos 
embargos à execução mantida.

Embargos declaratórios protelatórios  Multa - Imposta 
multa de 2% sobre o valor da causa atualizado, com base 
no art. 1.026, § 2º, do atual CPC  Penalidade que deve 
persistir  Embargante que, em outra ocasião, foi reputado 
como litigante de má-fé por se utilizar de embargos 
declaratórios com finalidade protelatória  Embargante que 
reiterou argumentos que já foram objeto de decisão não só 
em primeira instância como também em grau recursal  
Apelo do embargante desprovido.

1. Trata-se de embargos do devedor (fls. 1/18), opostos por 
Mário Rogério Naccarato à ação de execução por quantia certa ajuizada por Marcelo 
Hiroshi Shiratori (fls. 20/28), fundada em dois contratos de “Compra e Venda de 
Estabelecimento Empresarial Cessão de Direitos e Outras Avenças” (fls. 51/61, 
63/73). 

O embargado ofereceu impugnação (fls. 413/434), havendo o 
embargante apresentado réplica (fls. 452/469).
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Proferindo julgamento antecipado da lide, o ilustre 
magistrado de primeiro grau considerou os embargos improcedentes. Condenou o 
embargante no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 
advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (fls. 470/472).

O embargante opôs embargos de declaração (fls. 478/481), os 
quais foram rejeitados, tendo-lhe sido aplicada multa de 2% sobre o valor da causa 
(fl. 482), isto é, sobre R$ 593.325,29 (fl. 18).

Inconformado, o embargante interpôs, tempestivamente, 
apelação (fls. 485/486), aduzindo, em síntese, o seguinte: houve cerceamento de 
defesa, decorrente de não ter sido deferida a produção de prova pericial contábil; foi 
alegado excesso de execução; nos cálculos apresentados pelo embargado, não foi 
mencionado o índice de atualização monetária adotado; foi concedida a recuperação 
judicial ao “Grupo Naccarato”; o crédito em questão foi arrolado na relação de 
credores; em razão da recuperação judicial ajuizada pelo “Grupo Naccarato”, todas 
as ações e execuções devem ser extintas, em consonância com o art. 59 da Lei de 
Falências c.c. o art. 365 do Código Civil; o embargado é carecedor de ação; nos 
termos do art. 49, “caput”, da Lei de Falências, a recuperação judicial abrange todos 
os créditos existentes na data do pedido; muito antes da propositura da demanda, a 
empresa devedora principal já havia obtido o deferimento do processamento de sua 
recuperação judicial; é impossível a ocorrência de duplo adimplemento obrigacional, 
ou seja, a satisfação do crédito exigido via recuperação judicial e a propositura da 
ação executiva; com a novação do crédito em virtude da aprovação do plano de 
recuperação judicial, ficou claro que ocorreu o adimplemento indireto da obrigação; 
a execução deve ser julgada extinta, uma vez que, ainda que o devedor solidário não 
esteja sujeito ao regime de recuperação, a devedora principal está submetida a esse 
regime; levando-se em conta a novação operada no plano da recuperação judicial, é 
inviável a perseguição da garantia prestada pelos devedores solidários; nos termos 
do art. 365 do Código Civil, operada a novação entre o credor e o devedor principal, 
haverá a liberação do vínculo obrigacional em relação aos demais coobrigados; há 
nítida prejudicialidade externa entre a presente execução e a recuperação judicial; 
não existe mora quando o credor exige o que não lhe é devido; a memória de cálculo 
apresentada pelo embargado é nula de pleno direito; é indevida a sua condenação no 
pagamento de multa por embargos protelatórios (fls. 487/527).

O recurso não foi preparado, já que foi concedido o 
diferimento do recolhimento das custas para o final da demanda (fls. 372/375), 
tendo sido respondido (fls. 572/590).

É o relatório.

2. O pedido de justiça gratuita formulado pelo embargante em 
preliminar das razões de apelo não deve ser conhecido (fls. 490/493).

Tal pretensão foi rejeitada por esta Câmara no Agravo de 
Instrumento nº 2177108-60.2015.8.26.0000, julgado em 22.6.2016 (fl. 371), tendo 
sido outorgado ao embargante o diferimento do recolhimento da taxa judiciária para 
o final de demanda (fls. 372/375).

Note-se que o embargante não trouxe qualquer elemento novo 
que pudesse indicar eventual mudança em sua situação financeira.
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3. O reclamo manifestado pelo embargante não comporta 
acolhimento.

Explicando:

3.1. Não se verificou o alegado cerceamento de defesa (fls. 
493/498).

O ilustre prolator da sentença recorrida tinha em mãos todos 
os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos 
nos embargos.

Como lembram THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO 
FERREIRA GOUVÊA, LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI e JOÃO 
FRANCISCO NAVES DA FONSECA:

“(...) sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele 
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização: 
JTJ 317/189 (Ap 964.735-0/3), 344/387 (Ap 7.055.145-6), 
350/29 (AI 7.393.526-1), RJM 185/213 (Ap 
1.0313.07.219415-9/001)” (“Código de processo civil e 
legislação processual em vigor”, 47ª ed., São Paulo: Saraiva, 
2016, nota ao art. 370: 1a do atual CPC, p. 440).

Deliberou no mesmo diapasão o Colendo Superior Tribunal 
de Justiça:

“No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de 
Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe 
compelir o magistrado a autorizar a produção dessa ou 
daquela prova, se por outros meios estiver convencido da 
verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário 
final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e 
necessidade da sua produção” (REsp nº 879.677-DF, registro 
nº 2006/0179190-6, 4ª Turma, v.u., Rel. Min. LUIS FELIPE 
SALOMÃO, j. em 11.10.2011, DJe de 29.11.2011).
 
A prova documental produzida era suficiente para a 

antecipação do julgamento da causa, tornando-se prescindível a realização de outras 
provas, em especial da perícia contábil (fl. 493).

A prova postulada pelo embargante, perícia contábil (fl. 493), 
é prescindível na fase de conhecimento, visto que o aspecto relevante diz respeito à 
interpretação do que foi avençado, o que não depende de trabalho técnico.

Ademais, consoante salientado na sentença combatida (fl. 
472), não houve, nos embargos, alegação de excesso de execução, tendo o 
embargante apenas requerido, ao final da exordial, a realização de prova pericial 
contábil “para apurar o valor efetivamente pago oriundo do instrumento que embasa 
o pleito executivo” (fl. 16).
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Ora, prescindível a realização de perícia contábil para tal fim, 
já que eventuais pagamentos realizados devem ser comprovados por aqueles a quem 
eles beneficiaram.

Não se pode decretar, pois, a nulidade da sentença hostilizada 
(fl. 526), por ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

3.2. Por outro lado, o pedido de extinção da execução por 
carência de ação, resultante da aprovação do pedido de recuperação judicial do 
“Grupo Naccarato”, não merece prosperar. 

Tal pedido já foi objeto de análise por esta Câmara no Agravo 
de Instrumento nº 2078058-27.2016.8.26.0000, julgado em 22.6.2016.

Constou do voto condutor proferido nesse agravo que:

“(...) A recuperação judicial prevista na Lei nº 11.101, de 
9.2.2005, não atinge os direitos de crédito detidos em face de 
devedores solidários, fiadores e avalistas, podendo o 
respectivo titular exercê-los em sua inteireza.
O § 1º do art. 49 da mencionada lei é claro nesse sentido:

'Os credores do devedor em recuperação judicial conservam 
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e 
obrigados de regresso'.

Precisas, a esse respeito, as seguintes lições de SÉRGIO 
CAMPINHO:

'A recuperação judicial não afeta os direitos creditórios 
detidos em face de coobrigados, fiadores, e obrigados de 
regresso em geral, podendo o respectivo titular exercê-los em 
sua plenitude, sem qualquer limitação acarretada pelo estado. 
Dessa sorte, não pode, por exemplo, o avalista do emitente de 
uma nota promissória opor como defesa o estado de 
recuperação judicial do sacador devedor. A autonomia das 
obrigações cambiais permanece preservada. Cabe apenas ao 
credor avisar dos recebimentos totais ou parciais recebidos de 
qualquer dos codevedores, sob pena de responder pelo ilícito 
locupletamento, nos termos do artigo 940 do Código Civil' 
('Falência e recuperação de empresa: o novo regime de 
insolvência empresarial', 2ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, nº 81, p. 142).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou na 
mesma esteira:

'Agravo regimental no recurso especial - Embargos à 
execução  Negativa de prestação jurisdicional  Não 
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ocorrência  Recuperação judicial  Devedores solidários  
Atribuição de efeito suspensivo  Impossibilidade, na espécie 
 Entendimento em harmonia com a jurisprudência desta 

Corte  Aplicação da Súmula nº 83/STJ  Recurso improvido' 
(AgRg no REsp nº 1.228.610-RS, registro nº 
2011/0002054-5, 3ª Turma, v.u., Rel. Min. MASSAMI 
UYEDA, j. em 1.3.2011, DJe de 15.3.2011) (grifo não 
original).

'Recurso especial  Negativa de prestação jurisdicional  Não 
ocorrência  Questão da competência absoluta do juízo 
falimentar  Ausência de prequestionamento - Incidência da 
Súmula 211/STJ  Processamento do pedido de recuperação 
judicial  Deferimento  Suspensão da execução 
exclusivamente em face da empresa coexecutada  
Possibilidade  Obrigação cambiária  Autonomia  
Prosseguimento  Execução  Avalistas  Recurso especial 
parcialmente conhecido e improvido.
I  Não há omissão no aresto 'a quo', no qual se examinaram 
os temas relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que 
o resultado não tenha sido favorável à parte recorrente.
II  O tema atinente à competência absoluta do Juízo 
Falimentar não foi objeto de deliberação, sequer implícita, na 
Instância 'a quo', o que convoca o óbice da Súmula nº 
211/STJ.
III  O deferimento do pedido de processamento de 
recuperação judicial à empresa coexecutada, à luz do art. 6º 
da Lei de Falências, não autoriza a suspensão da execução em 
relação a seus avalistas, por força da autonomia da obrigação 
cambiária.
IV  Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
improvido' (REsp nº 1.095.352-SP, registro nº 
2008/0228114-0, 3ª Turma, v.u., Rel. Min. MASSAMI 
UYEDA, j. 9.11.2010, DJe de 25.11.2010, in RT: 906/593).

Assim também deliberou o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo:

'Ação monitória  Falência da empresa - Possibilidade de 
prosseguimento da ação contra os sócios  O deferimento da 
recuperação judicial ou a decretação de falência da empresa 
gera a suspensão do processo apenas e exclusivamente quanto 
ao devedor e não ao terceiro garantidor (avalista ou fiador). 
Incidência dos arts. 6º, 49, 52 e 59 da Lei nº 11.101/2005. A 
linha principiológica que norteia a recuperação judicial é a 
superação da situação de crise econômico-financeira da 
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própria empresa devedora, justamente para que se mantenha a 
fonte produtora, o emprego e a sua atividade econômica  e 
não dos eventuais garantidores  como se infere do art. 47 Lei 
nº 11.101/2005. Recurso desprovido' (Ap nº 
9062873-39.2007.8.26.0000, de Ribeirão Preto, 23ª Câmara 
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. 
em 5.10.2011).

'Agravo de instrumento  Execução de título extrajudicial em 
face de avalista  Posterior processamento de recuperação 
judicial em face do devedor principal  Crédito exequendo 
habilitado na recuperação judicial  Concomitância entre a 
execução contra os garantes e a habilitação do crédito em 
plano de execução - Possibilidade  Art. 6º, § 4º, art. 49, § 1º e 
art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005  Agravo provido' 
(0080005-92.2012.8.26.0000, de Guarulhos, 11ª Câmara de 
Direito Privado, v.u., Rel. Des. RÔMOLO RUSSO, j. em 
19.7.2012) (grifo não original).

'Embargos à execução por título extrajudicial  Inexistência de 
provas sobre o processamento da recuperação judicial da 
empresa executada, ou sobre a aprovação do plano de 
recuperação  Não obstante, trata-se de fato que ocasiona a 
suspensão do processo apenas em relação à pessoa jurídica  
Possibilidade de prosseguimento da ação em relação aos 
garantidores da dívida  Interpretação do art. 6º, e do § 1º, do 
art. 49, ambos da Lei nº 11.101/2005 (...)' (Ap nº 
0058229-41.2009.8.26.0000, de São Paulo, 20ª Câmara de 
Direito Privado, v.u., Rel. Des. LUIS CARLOS DE 
BARROS, j. em 26.3.2012) (grifo não original).

Na hipótese vertente, os agravantes ocupam o polo passivo da 
execução (...), em virtude de figurarem como fiadores no 
título representativo do débito (...).
Ora, a relação jurídica envolvendo o fiador e o credor não 
pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o 
processamento do pedido de recuperação judicial ou que 
decreta a falência da devedora principal.

(...) De outra banda, a novação da dívida executada, nos 
termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005 (...), não impede que 
o credor promova a execução em face do avalista, fiador ou 
devedor solidário.
Discorrendo sobre o citado preceito, elucida FÁBIO ULHOA 
COELHO que:
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'(...) os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial 
conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores 
e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota 
promissória firmada pelo empresário em recuperação pode 
executar o avalista desse título de crédito, como se não 
houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa 
situação, o sacrifício direto representado pela recuperação 
judicial do avalizado' ('Comentários à nova lei de falências e 
de recuperação de empresas: Lei nº 11.101, de 9.2.2005', 5ª 
ed., São Paulo: Saraiva, 2008, nº 138, p. 168).

No mesmo rumo as conclusões expostas por MANOEL DE 
QUEIROZ PEREIRA CALÇAS:

'A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 não tem 
a mesma natureza jurídica do instituto regrado pelo art. 360 
do Código Civil'.
'As execuções contra os coobrigados não sofrem qualquer 
interferência, na forma do que dispõe o § 1º do art. 49'.
'A novação não atinge os coobrigados, os fiadores, os 
obrigados de regresso e, especialmente, os avalistas' 
('Novação recuperacional', in Revista do Advogado, setembro 
de 2009, nº 105, ps. 118, 121 e 123).

Aliás, o próprio art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005 prevê, 
explicitamente, a preservação das garantias do crédito.
Confira-se:

'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).

Acerca de tal assunto, houve pronunciamento do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça:

'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 
nº 11.101/2005.
1. 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 
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como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, 
caput, da Lei nº 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 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 nº 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 nº 
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 nº 1.326.888-RS, 
registro nº 2012/0116271-2, 4ª Turma, v.u., Rel. Min. LUIS 
FELIPE SALOMÃO, j. em 8.4.2014, DJe de 5.5.2014).

Nesse sentido houve decisão do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo:

'Apelação  Ação monitória  Seguimento do processo com 
relação aos coobrigados - Possibilidade  Inexiste 
impedimento legal para o prosseguimento da ação monitória 
contra os coobrigados  Ademais, a Lei nº 11.101/05 é clara 
ao estabelecer a permanência dos direitos creditícios contra os 
coobrigados (art. 49, § 1º), bem como a manutenção das 
garantias preexistentes (art. 59), mesmo em caso de aprovação 
de plano de recuperação judicial  Recurso improvido neste 
ponto' (Ap nº 0121847-04.2007.8.26.0008, de São Paulo, 38ª 
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. EDUARDO 
SIQUEIRA, j. em 25.4.2012) (grifo não original)”.

Por sinal, a matéria suscitada foi objeto da Súmula 581 do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada no DJe de 19.9.2016, a seguir 
transcrita:
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“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”.

Nessa linha de raciocínio, não se pode reconhecer 
prejudicialidade externa entre a recuperação judicial e a execução (fl. 510).

3.3. Tampouco há de se falar em pagamento em duplicidade 
(fl. 506), uma vez que, conforme ressaltado na sentença atacada, eventuais valores 
recebidos pelo credor no juízo da recuperação judicial serão descontados do débito 
exequendo (fl. 472).

3.4. Igualmente, a multa de 2% sobre o valor da causa 
atualizado imposta pelo juiz da causa, com amparo no art. 1.026, § 2º, do atual CPC 
(fl. 482), deve persistir (fl. 526).

Não é de hoje que o embargante utiliza embargos 
declaratórios com finalidade protelatória, nos quais reitera argumentos que já foram 
objeto de decisão não só em primeira instância como também em grau recursal.

Essa atitude, reputada como litigância de má-fé em outra 
ocasião, foi punida, nos termos do art. 80, inciso IV, do atual CPC, com multa de 
1,5% sobre o valor da causa, prevista na primeira parte do art. 81, “caput”, do atual 
CPC, penalidade mantida por esta Câmara no Agravo de Instrumento nº 
2159059-34.2016.8.26.0000, julgado em 30.11.2016.

Nos embargos declaratórios que deram origem à multa de 2% 
ora questionada (fl. 482, a situação permaneceu inalterada, porquanto o embargante 
insistiu em teses já debatidas e afastadas, consoante, aliás, já exposto.

4. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta, 
mantendo a sentença impugnada (fls. 470/472).

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau 
recursal pelos patronos do embargado (fls. 572/590), majoro, de acordo com o art. 
85, § 11, do atual CPC, a verba honorária fixada, com base no art. 20, § 4º, do CPC 
de 1973, em R$ 5.000,00 (fl. 472), para R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 
pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo desde a data da publicação do acórdão.

JOSÉ MARCOS MARRONE 
Relator
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