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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2056140-
93.2018.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante INDÚSTRIA 
REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS LTDA., é agravado BANCO 
DO BRASIL S/A.

ACORDAM, em 13ª 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 FRANCISCO 
GIAQUINTO (Presidente sem voto), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA 
FONSECA E HERALDO DE OLIVEIRA.

São Paulo, 23 de maio de 2018. 

Nelson Jorge Júnior
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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--  voto n.  15.148  --  

Agravo de Instrumento n. 2056140-93.2018.8.26.0000

Agravante: Indústria Reunidas de Bebidas Tatuzinho 3 Fazendas Ltda.

Agravado: Banco do Brasil S/A

Comarca: Itapetininga

Juiz de Direito: Jairo Sampaio Incane Filho

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 Coobrigado  Suspensão da execução  Impossibilidade  

Garantia que não é atingida pela recuperação judicial deferida  
Obrigação autônoma e independente  Inteligência do artigo 49, 
§1º, da Lei n. 11.101/2005  Julgado do STJ afetado ao rito do 
art. 543-C, do CPC/1973 nesse sentido:

 A aprovação do plano da recuperação judicial da devedora 
principal não acarreta, ao coobrigado, a suspensão da execução, 
sendo faculdade do credor contra ele dar prosseguimento à ação, 
por se tratar de obrigação autônoma e independente, à luz do 
artigo 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.

Trata-se de agravo de instrumento da 

respeitável decisão copiada a fls. 19 que, nos autos da execução de título 

extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S/A contra Indústria Reunidas 

de Bebidas Tatuzinho 3 Fazendas Ltda., determinou a intimação do 

exequente para se manifestar e consignou que a existência de recuperação 

judicial da Agro Industrial Vista Alegre S/A e Agrícola Almeida Ltda. não 

obsta o prosseguimento do feito em face das demais executadas.

Alega a agravante que o artigo 6º, da Lei nº 

11.101/2005, é taxativo no que diz respeito aos efeitos da suspensão 

ocorrer em relação aos credores da devedora e do sócio solidário, de modo 
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que é inequívoca a conclusão de que as ações promovidas contra os 

sócios/parceiros da devedora enquanto coobrigados também devem ser 

suspensas.

Sustenta que o crédito foi utilizado 

exclusivamente em benefício da sociedade empresária.

Aduz que o prosseguimento da execução 

somente é admitido em casos extremos, ou seja, hipóteses em que o plano 

de recuperação judicial não esteja sendo cumprido.

Afirma que com o deferimento da 

recuperação judicial da devedora principal haverá a novação de todos os 

débitos, nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005 e a ação de 

execução é indivisível.

O recurso é tempestivo e veio acompanhado 

de preparo (fls. 18).

Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso 

(fls. 22).

O agravado apresentou contraminuta 

pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 27/32).

É o relatório.

I. O recurso não comporta provimento.

Trata-se de execução de título extrajudicial 

ajuizada pelo Banco do Brasil S/A contra Agro Industrial Vista Alegre S/A 

e outros, sendo que duas das executadas estão em recuperação judicial 

(Agro Industrial Vista Alegre S/A e a Agrícola Almeida Ltda.).
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Com relação a ambas foi determinada a 

suspensão do feito, tendo o MM. Juiz a quo entendido que o feito deve 

prosseguir com relação aos demais coobrigados.

A agravante, que figurou como fiadora no 

contrato de abertura de crédito, pretende que o feito seja suspenso 

também em relação a ela, contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque a recuperação judicial da 

empresa Agro Industrial Vista Alegre S/A e a Agrícola Almeida Ltda. não 

obsta o prosseguimento da execução em face dos devedores solidários, já 

que a obrigação destes é autônoma e independe da situação da empresa 

em recuperação judicial.

De fato, a agravante figurou como fiadora do 

título e, ao assim proceder, se responsabilizou pelo seu pagamento, 

podendo o credor, mediante aplicação do art. 49, § 1º, da Lei n. 

11.101/2005, agir livremente contra os coobrigados, os quais não se 

encontram abrangidos na novação realizada em sede de Recuperação 

Judicial.

Note-se que restou consignado pelo Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento afetado ao rito do artigo 543-C, do 

Código de Processo Civil de 1973, a Recuperação Judicial do devedor 

principal não impede o prosseguimento das execuções e não enseja a 

suspensão ou extinção das demandas ajuizadas contra terceiros 

coobrigados:

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 
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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 n. 1.333.349/SP; Segunda Seção; Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão; j. em 26.11.2014).

Assim, é correto o prosseguimento da 

execução contra a coobrigada agravante. Vide, no mais, precedente do 

Superior Tribunal de Justiça, que bem analisa a 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 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 
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1326888/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 05/05/2014)

Bem por isso, não há que se cogitar acerca 

da suspensão da execução de interesse, pois a novação ocorrida nos autos 

da Recuperação Judicial não possui esse efeito com relação à agravante, 

contra quem a execução deve prosseguir em seus regulares termos.

Assim, de rigor a manutenção da decisão 

agravada.

II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se 

provimento ao recurso.

Nelson Jorge Júnior

-- Relator --
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