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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 

nº 2059407-73.2018.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante 

ANDERSON FÁBIO GUERREIRO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.

ACORDAM, em 11ª 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 

GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.

São Paulo, 24 de maio de 2018. 

GILBERTO DOS SANTOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 39.481

Agravo de Instrumento nº 2059407-73.2018.8.26.0000

Comarca: São Carlos  5ª Vara Cível

Agravante: Anderson Fabio Guerreiro 

Agravado: Itaú Unibanco S.A.

Interessada: Sancalhas Indústrias e Comércio de Ferro e Aço Ltda. 

Juiz de 1ª inst.: Vilson Palaro Júnior 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Exceção de pré-
executividade. 1. Pedido de desbloqueio de numerário em razão de tratar-se de 
valor ínfimo, com fundamento no art. 836, do CPC. Descabimento. Hipótese em 
que não há exatamente produto da execução de bens, mas simples bloqueio de 
numerário. 2. Pedido de extinção da execução em razão da aprovação do plano de 
recuperação judicial da devedora principal. Não cabimento. Exegese do § 1º, do 
art. 49, da Lei nº 11.101/2005. Prosseguimento da execução contra o devedor 
solidário. Necessidade. Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 

134/137 que, em sede de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário 

“Abertura de Crédito em Conta Corrente Caixa Reserva Aval” sob o nº 

11116-04900315542, no valor total de R$620.000,00), rejeitou exceção de pré-

executividade, determinando o prosseguimento da execução em relação ao devedor 

solidário Anderson Fabio Guerreiro e deferiu o arresto on line de seus ativos 

financeiros; contra a r. decisão de fls. 138 que determinou a transferência dos valores 

bloqueados para conta judicial à disposição do Juízo e, por fim, contra a r. decisão de 

fls. 159/160, que deferiu as pesquisas por meio do RenaJud e InfoJud e não conheceu 

dos embargos de declaração opostos à decisão que rejeitou a exceção de pré 

executividade.   

Recorre o executado, devedor solidário, com pedido de antecipação da 

tutela recursal, aduzindo, preliminarmente, a nulidade da decisão que não conheceu dos 
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embargos de declaração por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC). No 

mérito, insiste na tese de que o valor bloqueado deve ser liberado diante do que estatui o 

artigo 836, do CPC, segundo o qual não se levará a efeito penhora quando ficar evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução e também que o crédito exequendo é inexigível, 

porque foi extinto com a novação de todas as obrigações anteriores à recuperação 

judicial da devedora principal, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005. 

Indeferida a antecipação da tutela recursal pelo eminente Desembargador 

Walter Fonseca, em razão do meu impedimento ocasional (fls. 178/179), o agravante 

manifestou-se contrariamente ao julgamento virtual e o agravado apresentou a 

contraminuta de fls. 184/190, pugnando pelo não provimento do recurso. 

É o relatório. 

A matéria preliminar não colhe. 

De início, não há que se falar em ofensa ao artigo 489, §1º, do Código de 

Processo Civil, isto é, em ausência de fundamentação na decisão que não conheceu dos 

embargos de declaração opostos pelo recorrente. 

Isso porque a tese da inviabilidade da penhora fundamentada no art. 836, 

do CPC, quando o produto da execução dos bens encontrados é totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução, sequer foi ventilada na objeção de pré-

executividade, donde não poderia também ser analisada quando da oposição dos 

embargos de declaração, uma vez que é defeso inovar naquela sede.

E depois, bem analisado o argumento, o fato é que não se verifica a 

propalada inviabilidade da penhora, pois como bem ripostou a parte agravada em sua 

contraminuta, trata-se de penhora de numerário, hipótese em que não há exatamente um 
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produto da execução de bens. 

No tocante ao mérito, propriamente dito, pesem embora as razões 

aduzidas, o recurso não comporta provimento.

Como se vê dos autos, o banco propôs execução com fundamento em 

Cédula de Crédito Bancário na qual o agravante figura como devedor solidário.

Em exceção de pré-executividade sustentou que a recuperação judicial da 

devedora principal, SANCALHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO 

LTDA., implica na novação da dívida e na extinção da obrigação, razão pela qual a 

execução deve ser extinta também em relação a ele.

Contudo, diferentemente do que entende o ora agravante, o parágrafo 1º, 

do art. 49, da Lei nº 11.101/2005 dispõe que: “Os credores do devedor em recuperação 

judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e 

obrigados de regresso”. 

Em outras palavras, até para aqueles que detêm um crédito concursal, o 

teor legal é do seguinte entendimento: “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” (FÁBIO ULHOA COELHO, Comentários à Nova Lei de Falências  e de 

Recuperação de Empresas  São Paulo: Saraiva, 2005, p. 170). 

A lição, aliás, também encontra guarida no magistério de MANOEL 

JUSTINO BEZERRA FILHO, que assim exemplifica: “suponha-se uma limitada que 

emitiu uma promissória em favor de qualquer credor, tendo o sócio dessa limitada (ou 
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qualquer terceiro) avalizado o título. Mesmo que o crédito esteja sujeito aos efeitos da 

recuperação, o credor pode executar o avalista” (Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências Comentada, 4ª.ed. atual. e rev., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 

141). 

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é reiterada: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Avalistas, 
fiadores e garantes de modo geral não ficam sujeitos aos efeitos da 
recuperação, prosseguindo, contra eles, as execuções respectivas - Agravo 
improvido.

(AI nº 990.10.380033-8; Rel. SILVERIRA PAULILO; 21ª Câmara de 
Direito Privado; j. 10.11.2010)

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Ação de 
execução por quantia certa contra devedor solvente - O agravante figura como 
devedor solidário no contrato objeto da presente ação - O deferimento do 
processamento do pedido de recuperação judicial, não interfere nas relações do 
credor com os coobrigados do devedor em recuperação, podendo a execução 
ser normalmente ajuizada contra tais coobrigados - Entendimento do disposto 
no artigo 49°, §1°, da Lei n° 11.101/05 - Recurso provido. 

(AI nº 990.10.278568-8; Rel. CARLOS LOPES; 18ª Câmara de Direito 
Privado; j. 05.10.2010)

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução 
em relação aos sócios solidários em razão do pedido de recuperação judicial da 
empresa. Inconformismo do banco-credor firme na tese de que tal deferimento 
não suspende o andamento da execução porque proposta contra os avalistas - 
Acolhimento - Execução contra os avalistas não pode ser suspensa pela 
concessão da recuperação judicial da avalizada - Recurso provido. A benesse 
da recuperação judicial não inibe o credor de prosseguir na execução contra os 
avalistas.

(AI nº 990.10.312294-1; Rel. MOURA RIBEIRO; 11ª Câmara de Direito 
Privado; j. 30.09.2010)

EMBARGOS DO DEVEDOR - Execução voltada contra devedora principal 
e fiadores - Pretensão à suspensão da ação executiva, diante da recuperação 
judicial da devedora - Possibilidade, ainda que decorrido o prazo previsto no 
art. 6o, § 4o, da Lei n° 11.101/2005 - Precedentes do E. STJ - Contudo, 
prosseguimento da execução em relação aos garantidores, independentemente 
da recuperação judicial da empresa - Inteligência do art. 49, § 1o, da Lei 
11.101/05 - Embargos improcedentes - Decisão mantida.

(AI nº 990.10.353639-8; Rel. SEBASTIÃO JUNQUEIRA; 19ª Câmara de 
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Direito Privado; j. 28.09.2010)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Exceção de pré-
executividade - Recuperação judicial a que se submete a devedor a principal 
que não inviabiliza a execução em face dos garantidores - Inteligência do art. 
49, §1° da Lei 11.101/2005 - Decisão mantida - Recurso não provido. 

(AI nº 990.10.094662-5; Rel. MAIA DA ROCHA; 38ª Câmara de Direito 
Privado; j. 11.08.2010)

O E. Superior Tribunal de Justiça julgou, em recurso repetitivo, a questão 

do prosseguimento da execução contra os avalistas de empresa em recuperação judicial. 

E a tese aprovada para fins do art. 543-C, do CPC/73, atual 1.036 do CPC/15, foi a 

seguinte:

 "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 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Logo, por todos os ângulos, o prosseguimento da execução é mesmo 

medida a se impor.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao 

recurso, mantendo integralmente as decisões agravadas.

GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator
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