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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1006305-57.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

TINTO HOLDING LTDA, é apelado SUCRES ET DENREES S.A..

ACORDAM, em  36ª 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 

ARANTES THEODORO (Presidente), PEDRO BACCARAT E WALTER 

CESAR EXNER.

São Paulo, 24 de maio de 2018.

Arantes Theodoro

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO 1006305-57.2017.8.26.0011

APELANTE Tinto Holding Ltda.

APELADO Sucres Et Denrees S.A.

COMARCA S. Paulo  F.R. de Pinheiros  1ª Vara Cível

VOTO Nº 32.885 

EMENTA  Embargos à execução. Crédito 

proveniente de operação de comercialização de açúcar, objeto de 

confissão de dívida. Particularidade de a vendedora estar em 

recuperação judicial que não maculava aquele negócio, já que a Lei 

11.101/2005 não retira dos dirigentes a prerrogativa de praticar os atos 

necessários à continuação das atividades da empresa. Obrigação 

expressa em moeda estrangeira. Validade, eis que se cuidava de 

credora sediada no exterior. Artigo 2º do Decreto nº 857/69. Pagamento 

que, de todo modo, era exigido em moeda nacional. Executada que 

naquele instrumento não figurou como fiadora, mas como coobrigada, 

tendo de qualquer forma se anunciado devedora solidária e aberto mão 

do benefício de ordem.  Embargos desacolhidos. Apelação não 

provida.

Sentença cujo relatório se adota julgou 

improcedentes embargos opostos à execução fundada em crédito extraído 

de confissão de dívida pertinente a operação de compra e venda de açúcar.
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A embargante apela e pede seja invertido tal 

desfecho.

Para tanto ela insiste na invalidade da aludida 

confissão de dívida porque não fora firmada pelo administrador nomeado 

pelo juízo da recuperação judicial, nem havia prova de os signatários 

estarem autorizados a agir em nome da empresa devedora, cuidando-se de 

crédito que, ademais, havia de se submeter ao concurso geral.

Ao lado disso a recorrente assevera que nem se 

cuidava de título de representativo de obrigação líquida e certa, já que ele 

só indicava o valor de duas parcelas, mas em moeda estrangeria, sem 

informar se havia de ser considerada a “cotação em dólar comercial, turismo 

ou paralelo”.

Por fim, a apelante alega que, de todo modo, 

havia de ser quanto a ela observado o benefício de ordem, do qual a 

recorrente lá não abriu mão.

Recurso regularmente processado.

É o relatório.

Aqui se cuidava de execução fundada em crédito 

proveniente de operação de compra e venda de açúcar e que fora 

instrumentalizado em confissão de dívida firmada pela devedora Usina 

Naviraí S.A. Açúcar e Álcool, tendo a embargante Tinto Holding Ltda, 

naquele documento figurado como garantidora de tal obrigação.

Nos embargos a apelante alegou que aludida 
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confissão de dívida era inválida porque a vendedora se achava em regime 

de recuperação judicial e o respectivo administrador judicial não participou 

do ato, nem havia prova de estarem os subscritores daquele documento 

autorizados a representa-la.

Ao lado disso a executada asseverou que não se 

cuidava de título de representativo de obrigação líquida e certa, já que ele 

só indicava o valor de duas parcelas, mas em moeda estrangeria, sem 

“indicação da utilização da cotação em dólar comercial, turismo ou paralelo”, 

e que, de todo modo, havia de ser observado o benefício de ordem.

Pois com razão o Juiz rejeitou tais alegações.

Afinal, conforme o regime da Lei nº 11.101/2005, 

a particularidade de a empresa se achar em recuperação judicial não subtrai 

de seus dirigentes a prerrogativa de dar continuidade aos negócios, o que 

compreende a possibilidade de assumir obrigações.

Com efeito, o artigo 64 do aludido diploma 

textualmente anuncia que “Durante o procedimento de recuperação judicial, 

o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da 

atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do 

administrador judicial, salvo se qualquer deles (...).”

Assim, como registra Manoel Justino Bezerra 

Filho a propósito desse dispositivo, a lei optou por não destituir os dirigentes 

da empresa, mas “prever a manutenção dos administradores, a menos que 

ocorra qualquer das situações previstas no seis incisos do artigo” (Lei de 

Recuperação de Empresas e Falência,. RT, 7ª ed., 173).

Ao administrador judicial cabe, portanto, apenas 

fiscalizar a condução dos negócios e conforme o caso propor ao Juiz as 

medidas que se mostrem necessárias a que a recuperação chegue a bom 
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termo sem (artigo 22 inciso II letra “a”).

Logo, no caso concreto a falta de subscrição da 

confissão de dívida pelo administrador judicial não invalidava aquele 

negócio jurídico, cabendo lembrar que nem constava ter ele nos autos da 

recuperação apontado ao Juiz alguma irregularidade naquele ato.

Note-se que nenhuma dúvida podia haver sobre 

ter sido a confissão de dívida assinada pelos dirigentes da devedora, tanto 

que a apelante participou do negócio sem na ocasião denunciar 

irregularidade quanto a tal aspecto.

Ademais, ao responder os embargos a exequente 

comprovou com documento que os signatários detinham mesmo poderes 

para agir em nome da pessoa jurídica (fls. 386 e 447).

Por outro lado, a particularidade de a obrigação 

ter sido expressa em moeda estrangeira não maculava a confissão de 

dívida, nem tornava ilíquido o crédito nela anunciado.

Realmente, o artigo 2º inciso IV do Decreto nº 

857/69 autoriza tal sorte de ajuste quando se cuida de credor residente ou 

estabelecido no exterior, que era o caso presente, eis que a exequente é 

empresa sediada na França.

Ademais, a exequente não reclamava pagamento 

em moeda estrangeira, mas em moeda nacional, tendo para tal fim adotado 

a cotação do dólar comercial, como havia mesmo de ser ante o silêncio do 

contrato, eis que como é notório a isso serve a referida cotação. Essa, aliás, 

a informação divulgada em sua página eletrônica pelo Banco Central do 

Brasil conforme se reproduziu a fls. 391.

Já a alusão da embargante à falta de certeza do 
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crédito não tinha sentido, eis que o referido instrumento retratava assunção 

de obrigação certa e incondicional, de valor textualmente indicado para 

todas as parcelas e a ser satisfeita nas datas lá apontadas.

Motivo não havia, destarte, para se negar vigor 

executivo à confissão de dívida, mostrando-se nesse contexto deslocada a 

abstrata alusão da embargante a dispositivos legais acerca do tema.

Tampouco quanto ao ponto residual os embargos 

mereciam acolhimento.

Aqui não se cuidava de fiança, eis que não fora a 

tal título que a embargante se obrigou, o que tornava inaplicável o disposto 

no artigo 827 do Código Civil.

Com efeito, no instrumento de confissão de dívida 

ela tomou para si a condição de coobrigada solidária, tanto que lá 

textualmente anunciou que assim ocorria “sem benefício de ordem” 

(cláusula 1.1  fls. 40).

De todo modo, se de fiança se cuidasse a 

conclusão nem seria diferente, já que o artigo 828 da lei civil expressamente 

anuncia que não aproveita o benefício de ordem ao fiador que a ele 

“renunciou expressamente” (inciso I), nem a quem se obrigou como 

“devedor solidário” (inciso II), exatamente como se dava na espécie.

E justamente porque se cuidava de devedora 

solidária não tinha relevo, aqui, aferir se no tocante à litisconsorte era 

admissível execução por quantia certa ou necessária a habilitação do 

crédito no juízo da recuperação judicial, eis que consoante o artigo 49 da Lei 

11.101/2005 a recuperação não afeta a responsabilidade dos coobrigados.

Em suma, caso era mesmo de se reputar 
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improcedentes os embargos.

Nega-se provimento ao recurso.

       (assinado digitalmente)

ARANTES THEODORO

Relator
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