
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 122.691 - SP (2011/0285670-2)
  

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE : WINTECH DO BRASIL IMPRESSOS E FORMULÁRIOS DE 

SEGURANÇA LTDA E OUTRO
ADVOGADOS : MAURÍCIO CÉSAR PUSCHEL E OUTRO(S)
   MONICA PUSCHEL E OUTRO(S)
AGRAVADO  : BANCO FIBRA S/A 
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO E OUTRO(S)

DECISÃO

Na origem, BANCO SAFRA S/A interpôs agravo de instrumento contra decisão que 

atribuíra efeito suspensivo aos embargos à execução de WINTECH DO BRASIL IMPRESSOS E 

FORMULÁRIOS DE SEGURANÇA LTDA. E OUTRO, argumentando que as alegações 

suscitadas pelos embargantes não tinham relevância e que inexistia penhora de bens, de modo que a 

execução deveria ter regular prosseguimento. 

O TJSP deu provimento ao agravo e autorizou o prosseguimento da execução tão 

somente contra o coexecutado, Gabriel Robinson Mendes da Silva, tendo em vista que a empresa 

Wintech do Brasil Impressos e Formulários de Segurança Ltda. encontrava-se em recuperação 

judicial (art. 6º da Lei n. 11.101/05).

Wintech do Brasil e Gabriel R. M. da Silva interpõem recurso especial, fundamentado 

nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Argumentam que o acórdão recorrido violou os 

arts. 6º, 47, 49, 52 e 59 da Lei n. 11.101/2005. Aduzem ainda a existência de dissenso pretoriano 

sobre o tema. 

O apelo especial foi inadmitido, tendo a parte oferecido o presente agravo, sustentando, 

em síntese, que o recurso especial atendeu aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual requer 

o seu processamento.

É o relatório. Decido.

O recurso especial foi interposto contra acórdão assim ementado:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO 
- IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 739-A, § 1º, DO CPC - 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO 
SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - ADEMAIS, A PROPOSITURA DE AÇÃO 
DISCUTINDO O DÉBITO NÃO IMPEDE QUE O CREDOR PROMOVA A 
EXECUÇÃO -, A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AVALIZADA NÃO IMPEDE O 
PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA MOVIDA CONTRA O AVALISTA - 
RECURSO PROVIDO" (fl. 731).

De início, observo que Wintech do Brasil Impressos e Formulários de Segurança Ltda. 

não tem sequer interesse recursal, uma vez que o acórdão recorrido manteve a decisão agravada, 

que atribuíra efeito suspensivo aos embargos à execução por ela opostos com seu avalista, contra o 

Banco Fibra S/A.
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Quanto ao avalista, Gabriel R. M. da Silva, aqui recorrente, embora tenha interesse em 

recorrer, não demonstrou, de forma clara e objetiva, a necessidade de reforma do julgado. 

I - Arts. 6º, 47, 49, 52 e 59 da Lei n. 11.101/2005

A propósito, o acórdão recorrido entendeu que não foram preenchidos os requisitos 

previstos no § 1º do art. 739-A do CPC para autorizar a atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos à execução e que, com relação ao avalista da empresa em recuperação judicial, não se 

aplicavam as regras da Lei n. 11.101/2005, entre elas, a do art. 6º, que prevê a suspensão das 

execuções no caso de recuperação judicial.

Nas razões recursais, a parte recorrente discorre acerca de atos e fatos havidos no 

âmbito da recuperação judicial, por exemplo, a inclusão do crédito executado na relação geral de 

credores e a possibilidade de novação, a justificar a suspensão da execução individual ajuizada 

contra a empresa recuperanda. 

Todavia, essa ressalva o acórdão recorrido já fez. O que se autorizou foi tão somente  o 

prosseguimento da execução contra o coexecutado, por figurar ele como avalista da empresa, e não 

como sócio solidário. Em suma, o que a parte pretende é estender as regras da Lei de Recuperação 

Judicial a pessoa física também obrigada ao pagamento da dívida em razão de aval. 

Ora, os dispositivos de lei apontados como violados, por si sós, não embasam a tese 

defendida pela parte recorrente, que aqui também não apresentou argumentos adequados para 

informar o acórdão recorrido, ficando prejudicada a compreensão da controvérsia. 

Aplicável, assim, a Súmula n. 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando 

a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

Acrescento que o aresto recorrido determinou o prosseguimento da execução contra a 

pessoa física coobrigada, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses de suspensão previstas no art. 

739-A do CPC. Quanto a esse fundamento, friso que não houve impugnação pela parte recorrente, 

o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STJ.

Quanto aos arts. 47, 49, 52 e 59 da Lei n. 11.101/2005, nem sequer foram objeto de 

debate no acórdão recorrido, faltando, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmula n. 

282/STF).

II - Divergência jurisprudencial

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo 

constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio 

pretoriano, conforme prescrições dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ. Isso 

porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos 

cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de 

jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto 

analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. 

Observo que, no acórdão proferido pela Corte de origem (fls. 728/732), entendeu-se que 
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o disposto no art. 6º da Lei n. 11.101/05 não se estendia ao coobrigado, com a particularidade de 

que, no caso, ele seria avalista da empresa em recuperação judicial, sem fazer referência a que dela 

também fosse sócio solidário. Nos paradigmas colacionados, há referência à suspensão da execução 

não só em relação à empresa em recuperação judicial mas também em relação a seus sócios, na 

qualidade de devedores solidários. 

Nesse contexto, não há semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos confrontados, 

razão pela qual não são aptos para demonstrar o dissídio jurisprudencial.

Ressalto, por fim, que o entendimento da Corte estadual acerca do art. 6º da Lei n. 

11.101/2005 encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme se vê dos 

precedentes adiante citados:

"AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL 
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE 
SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
SUSPENSÃO DA AÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

1. O caput do art. 6º da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das 
ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios 
solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos 
consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.

2. Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos 
avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois 
diferente é a situação do devedor solidário, na forma do  § 1º do art. 49 da referida 

Lei. De fato, '[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6º da Lei 

n.11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor' (Enunciado n. 43 da 

I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ).

3. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 1.342.833/SP, relator 
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 21/5/2014.)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL À EMPRESA CO-EXECUTADA. EXECUÇÃO 
INDIVIDUAL DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. AUTONOMIA 
DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO.

1.- Conforme o disposto art. 6º da Lei n. 11.101/05, o deferimento de 
recuperação judicial à empresa co-executada não tem o condão de suspender a 
execução em relação a seus avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade 
ilimitada e solidária.

2.- O Aval é ato dotado de autonomia substancial em que se garante o 
pagamento do título de crédito em favor do devedor principal ou de um co-obrigado, 
isto é, é uma garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo possível o credor 
exercer seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em recuperação judicial, tal 
fato não compromete a obrigação do avalista, que subsiste integralmente.

3.- As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que 
aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências 
decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o 
qual prevê que 'os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus 
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso'.
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4.- Agravo Regimental improvido." (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.280.036/SP, 
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 5/9/2013.)

Assim, em qualquer hipótese, incide o enunciado da Súmula n. 83/STJ.

III - Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

Publique-se.

Brasília (DF), 02 de fevereiro de 2015.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
Relator
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