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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1020492-
94.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante SILVIO 
JOSÉ SANCHES, é apelado ADMINISTRADORA NOSSA SENHORA DE LOURDES 
LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32ª 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 Desembargadores LUIS FERNANDO 
NISHI (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.

São Paulo, 24 de maio de 2018.

Ruy Coppola
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelante: Silvio José Sanches

Apelada: Administradora Nossa Senhora de Lourdes Ltda

Interessadas: Sanches Participações Ltda e outra

Comarca: São Bernardo do Campo - 6ª Vara Cível

Relator Ruy Coppola

Voto nº 39.227

EMENTA
Locação de imóvel comercial. Despejo por falta de pagamento 

cumulado com cobrança de alugueis e acessórios locatícios. Termo 
aditivo contratual para alteração da locatária e manutenção dos demais 
termos do contrato. Anuência expressa do fiador, que assinou o referido 
aditivo enquanto representante da locatária substituída, remanescendo 
sua responsabilidade solidária com relação à nova locatária. Recuperação 
judicial da devedora principal que, por sua vez, não induz extinção do 
processo com relação ao devedor solidário. Súmula nº 581 do Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça. Procedência do pleito de cobrança com 
relação ao fiador. Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos.

Trata-se de ação de despejo por falta de 

pagamento, cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios 

locatícios, ajuizada por Administradora Nossa Senhora de Lourdes 

contra Sanches Participações Ltda, Sirius Metais Indústria e Comércio 

Ltda e Silvio José Sanches, que a respeitável sentença de fls. 

123/126, cujo relatório se adota, julgou extinto o processo com relação 

às duas primeiras rés, e procedente ao pleito de cobrança quanto ao 

terceiro, condenando-o ao pagamento dos alugueres e demais 
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encargos reclamados pela autora, bem como nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% 

sobre o valor atualizado do débito.

Apela o vencido (fls. 129/133) sustentando, em 

síntese, que não anuiu ao aditivo contratual que alterou a figura da 

locatária, de modo que não remanesce a sua responsabilidade como 

garante no contrato de locação. Aduz também que, uma vez 

reconhecida a ausência de mora da locatária, em razão da sua 

recuperação judicial, não se pode exigir do fiador aquilo que não é 

exigível da devedora principal. Pede, ao final, a improcedência da 

ação.

Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 134/135).

Contrarrazões a fls. 138/145.

É o Relatório.

Em primeiro lugar, não há que se falar em violação 

ao princípio da dialeticidade - como ventilado pela apelada em suas 

contrarrazões -, vez que a petição recursal impugna claramente os 

termos da respeitável sentença recorrida, não se limitando a 

reprodução de peça anterior do processo.

Quanto ao mérito recursal, cumpre observar 

inicialmente que o termo aditivo do contrato de locação de imóvel 

comercial juntado a fls. 81/83 revela que as partes apenas alteraram a 

titularidade da locatária, que deixou de ser Sanches Participações 

Ltda e passou a ser Sirius Metais Indústria e Comércio Ltda, sendo 

consignado expressamente que “as demais condições contratuais não sofrem 

alteração, sendo então, devidamente mantidas nos moldes iniciais do contrato 
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entabulado”.

Verifica-se que o ora apelante, fiador do contrato 

em questão, assinou o referido termo aditivo como representante legal 

da locatária anterior, anuindo na alteração da locatária e na 

manutenção dos demais termos contratuais, dentre os quais a sua 

condição de fiador, de modo que não há outra interpretação plausível 

senão considerar que continuou sendo responsável solidário com 

relação à nova locatária, como bem observado pelo ilustre juiz 

sentenciante.

Por outro lado, houve o deferimento do pedido de 

recuperação judicial da locatária, com arrolamento dos valores 

cobrados no respectivo plano de recuperação, o que exclui a mora da 

devedora principal. 

No entanto, é certo que tal novação não se estende 

aos devedores solidários, como já reconheceu o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em sede de recurso especial representativo de 

controvérsia.

Confira-se:

“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 
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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. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª Seção, 

julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

No mesmo sentido é a Súmula nº 581 daquela 

mesma Corte Superior de Justiça:

“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” (2ª Seção, 

julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Também já restou consignado nesta Colenda 

Câmara, em acórdão relatado pelo eminente Desembargador Luis 

Fernando Nishi, que “não há óbice a que a execução prossiga em relação ao 

codevedor que assume a condição de garantidor da dívida, mesmo porque, a 

finalidade da Lei de Recuperação Judicial é assegurar a continuidade da empresa em 

dificuldade, tutela que não se aplica, evidentemente, ao seu fiador ou avalista” 

(TJSP - Agravo de Instrumento nº 2086312-52.2017.8.26.0000 - j. 

31/08/2017).

Correta, pois, a respeitável sentença recorrida, que 

fica mantida em todos os seus termos, majorando-se, por 

consequência, os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor 

do débito, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso.          
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RUY COPPOLA

RELATOR
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