
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.829.790 - RS (2018/0281921-0)
  

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA 
ADVOGADO : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI E OUTRO(S) - RS046946 
RECORRENTE : SOUTO, CORREA, CESA, LUMMERTZ & AMARAL ADVOGADOS 
ADVOGADOS : GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR  - RS021436 
   DIOGO SQUEFF FRIES  - RS069876 
   ERIKA DONIN DUTRA  - RS096845 
   NATÁLIA OLIVEIRA MARIANI E OUTRO(S) - RS108951 
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : ESESA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL 
ADVOGADO : GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR E OUTRO(S) - RS021436 
RECORRIDO : ELO ELETRONICA AMAZONIA LTDA 
RECORRIDO : ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S.A 
RECORRIDO : TISZ PARTICIPACOES SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
ADVOGADOS : GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR  - RS021436 
   ERIKA DONIN DUTRA  - RS096845 
   NATÁLIA OLIVEIRA MARIANI  - RS108951 

EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AVAL 
PRESTADO PELA SOCIEDADE RECUPERANDA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO 
DE SOERGUIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 
OCORRÊNCIA. AVAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO PEDIDO, AINDA QUE 
NÃO VENCIDOS. OBRIGAÇÕES A TÍTULO GRATUITO. EXCEÇÃO. VERIFICAÇÃO DA 
ONEROSIDADE/GRATUIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO 
JUÍZO DE ORIGEM.
1. Impugnação de crédito apresentada em 29/1/2016. Recursos especiais 
interpostos em 23/5/2018. Autos conclusos à Relatora em 27/11/2018.
2. O propósito recursal é definir se os créditos derivados de garantia cambiária (aval) 
prestada por sociedade empresária que veio a ingressar com pedido de recuperação 
judicial sujeita-se ou não aos efeitos do processo de soerguimento.
3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão 
recorrido, inviável o acolhimento da alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/15.
4. O art. 49, caput, da Lei 11.101/05 estipula que todos os créditos existentes na 
data do pedido de recuperação judicial ficam sujeitos a seus efeitos (ainda que não 
vencidos), excetuados aqueles listados nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo, dentre 
os quais não se incluiu o aval prestado pela recuperanda.
5. Assim, dada a autonomia dessa espécie de garantia e a permissão legal para 
inclusão no plano dos créditos ainda não vencidos, não haveria motivos para a 
exclusão pleiteada pelo recorrente.
6. Há que se ponderar, todavia, acerca da disposição constante no art. 5º, I, da Lei 
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11.101/05, que afasta expressamente da recuperação judicial a exigibilidade das 
obrigações a título gratuito.
7. Tratando-se, como no particular, de aval prestado por sociedade empresária, 
não se pode presumir que a garantia cambiária tenha sido concedida como ato de 
mera liberalidade, devendo-se apurar as circunstâncias que ensejaram sua 
concessão.
8. De fato, é bastante comum que as relações negociais travadas no âmbito 
empresarial envolvam a prestação de garantias em contrapartida a algum outro ato 
praticado (ou a ser praticado) pelo avalizado ou por terceiros interessados.
9. Conforme anota respeitável doutrina, ainda que não exista contraprestação 
direta pelo aval, há situações em que a garantia foi prestada com o objetivo de 
auferir algum ganho, mesmo que intangível, como ocorre na hipótese de aval 
prestado em benefício de sociedades do mesmo grupo econômico ou para viabilizar 
operações junto a parceiros comerciais, hipóteses nas quais não se pode considerar 
tal obrigação como a título gratuito.
10. Desse modo – considerando a impossibilidade de se examinar fatos e provas em 
sede de recurso especial e tendo em vista que partes não tiveram a oportunidade 
de se manifestar acerca do fundamento sobre o qual se assenta o presente 
entendimento –, devem os autos retornar ao juízo a quo para que, após 
oportunizar às partes que comprovem o que for de seu interesse, verifique se o aval 
pode ou não ser classificado como ato de mera liberalidade e prossiga no 
julgamento da impugnação apresentada pelo recorrente.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

 

  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso 
especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso 
Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram 
com a Sra. Ministra Relatora. 

 
Brasília (DF), 19 de novembro de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.829.790 - RS (2018/0281921-0)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA 
ADVOGADO : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI E OUTRO(S) - RS046946 
RECORRENTE : SOUTO, CORREA, CESA, LUMMERTZ & AMARAL ADVOGADOS 
ADVOGADOS : GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR  - RS021436 
   DIOGO SQUEFF FRIES  - RS069876 
   ERIKA DONIN DUTRA  - RS096845 
   NATÁLIA OLIVEIRA MARIANI E OUTRO(S) - RS108951 
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : ESESA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL 
ADVOGADO : GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR E OUTRO(S) - RS021436 
RECORRIDO : ELO ELETRONICA AMAZONIA LTDA 
RECORRIDO : ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S.A 
RECORRIDO : TISZ PARTICIPACOES SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
ADVOGADOS : GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR  - RS021436 
   ERIKA DONIN DUTRA  - RS096845 
   NATÁLIA OLIVEIRA MARIANI  - RS108951 

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator): 

Cuida-se de recursos especiais interpostos por BANCO DO BRASIL S/A 

e por SOUTO, CORREA, CESA, LUMMERTZ & AMARAL ADVOGADOS.

Ação: recuperação judicial das sociedades TISZ PARTICIPAÇÕES S/A, 

ESESA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A e OUTRAS.

Decisão: acolheu a impugnação de crédito apresentada pelo BANCO 

DO BRASIL, para “determinar a exclusão do crédito da autora, atinente ao contrato 

de Cédula de Crédito Bancário n.º 21/00988-8, no valor de R$ 12.175.611,15 (doze 

milhões, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e quinze centavos), 

devendo ser retificado o Quadro Geral de Credores apresentado pelo 

Administrador Judicial” (e-STJ fl. 49), e fixar honorários advocatícios no valor de RS 

121.756,11 (cento e vinte e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e onze 
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centavos), correspondente a 1% do benefício econômico obtido (valor excluído da 

recuperação judicial).

Acórdão: deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelas 

recuperandas, para submeter aos efeitos do processo de soerguimento, na classe 

dos quirografários, os créditos concernentes à obrigação avalizada.

Embargos de Declaração: interpostos pelas recuperandas, foram 

acolhidos, para determinar a inversão dos ônus sucumbenciais.

Embargos de Declaração: interpostos pelo BANCO DO BRASIL, 

foram rejeitados.

Recurso especial do BANCO DO BRASIL: alega violação dos arts. 

1.022 do CPC/15, 49 da Lei 11.101/05 e 889 do CC. Aponta a ocorrência de 

negativa de prestação jurisdicional e insurge-se contra a habilitação de seu crédito 

no quadro de credores. Defende a tese de que os créditos em questão não se 

sujeitam ao processo de soerguimento, na medida em que a recuperanda ocupa a 

posição de mera avalista de cédula de crédito bancário emitida por terceiros. 

Argumenta que, “como, na data do pedido de Recuperação Judicial os avalistas 

ainda não tinham crédito algum, mas sim mera expectativa de direito de regresso, 

o pedido não se enquadra nas hipóteses do artigo 49 da Lei 11.101/2005, bem 

como desrespeita também o disposto no artigo 899 do Código Civil” (e-STJ fl. 548).

Recurso especial de SOUTO, CORREA, CESA, LUMMERTZ & 

AMARAL ADVOGADOS: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega 

violação do art. 85, § 2º, do CPC/15. Insurge-se contra a fixação de honorários 

advocatícios em patamar inferior ao mínimo legal (10% sobre o proveito 

econômico obtido pela parte vencedora ou sobre o valor da causa).
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Juízo de admissibilidade: o Tribunal de origem negou seguimento 

às irresignações, tendo sido interpostos agravos das decisões denegatórias, os 

quais foram convertidos em recursos especiais.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.829.790 - RS (2018/0281921-0)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA 
ADVOGADO : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI E OUTRO(S) - RS046946 
RECORRENTE : SOUTO, CORREA, CESA, LUMMERTZ & AMARAL ADVOGADOS 
ADVOGADOS : GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR  - RS021436 
   DIOGO SQUEFF FRIES  - RS069876 
   ERIKA DONIN DUTRA  - RS096845 
   NATÁLIA OLIVEIRA MARIANI E OUTRO(S) - RS108951 
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : ESESA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL 
ADVOGADO : GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR E OUTRO(S) - RS021436 
RECORRIDO : ELO ELETRONICA AMAZONIA LTDA 
RECORRIDO : ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S.A 
RECORRIDO : TISZ PARTICIPACOES SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
ADVOGADOS : GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR  - RS021436 
   ERIKA DONIN DUTRA  - RS096845 
   NATÁLIA OLIVEIRA MARIANI  - RS108951 

EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
AVAL PRESTADO PELA SOCIEDADE RECUPERANDA EM MOMENTO ANTERIOR 
AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
NÃO OCORRÊNCIA. AVAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS 
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO PEDIDO, 
AINDA QUE NÃO VENCIDOS. OBRIGAÇÕES A TÍTULO GRATUITO. EXCEÇÃO. 
VERIFICAÇÃO DA ONEROSIDADE/GRATUIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. 
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Impugnação de crédito apresentada em 29/1/2016. Recursos especiais 
interpostos em 23/5/2018. Autos conclusos à Relatora em 27/11/2018.
2. O propósito recursal é definir se os créditos derivados de garantia 
cambiária (aval) prestada por sociedade empresária que veio a ingressar 
com pedido de recuperação judicial sujeita-se ou não aos efeitos do 
processo de soerguimento.
3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão 
recorrido, inviável o acolhimento da alegação de violação ao art. 1.022 do 
CPC/15.
4. O art. 49, caput, da Lei 11.101/05 estipula que todos os créditos existentes 
na data do pedido de recuperação judicial ficam sujeitos a seus efeitos 
(ainda que não vencidos), excetuados aqueles listados nos §§ 3º e 4º do 
mesmo dispositivo, dentre os quais não se incluiu o aval prestado pela 
recuperanda.
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5. Assim, dada a autonomia dessa espécie de garantia e a permissão legal 
para inclusão no plano dos créditos ainda não vencidos, não haveria motivos 
para a exclusão pleiteada pelo recorrente.
6. Há que se ponderar, todavia, acerca da disposição constante no art. 5º, I, 
da Lei 11.101/05, que afasta expressamente da recuperação judicial a 
exigibilidade das obrigações a título gratuito.
7. Tratando-se, como no particular, de aval prestado por sociedade 
empresária, não se pode presumir que a garantia cambiária tenha sido 
concedida como ato de mera liberalidade, devendo-se apurar as 
circunstâncias que ensejaram sua concessão.
8. De fato, é bastante comum que as relações negociais travadas no âmbito 
empresarial envolvam a prestação de garantias em contrapartida a algum 
outro ato praticado (ou a ser praticado) pelo avalizado ou por terceiros 
interessados.
9. Conforme anota respeitável doutrina, ainda que não exista 
contraprestação direta pelo aval, há situações em que a garantia foi 
prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que intangível, 
como ocorre na hipótese de aval prestado em benefício de sociedades do 
mesmo grupo econômico ou para viabilizar operações junto a parceiros 
comerciais, hipóteses nas quais não se pode considerar tal obrigação como a 
título gratuito.
10. Desse modo – considerando a impossibilidade de se examinar fatos e 
provas em sede de recurso especial e tendo em vista que partes não tiveram 
a oportunidade de se manifestar acerca do fundamento sobre o qual se 
assenta o presente entendimento –, devem os autos retornar ao juízo a quo 
para que, após oportunizar às partes que comprovem o que for de seu 
interesse, verifique se o aval pode ou não ser classificado como ato de mera 
liberalidade e prossiga no julgamento da impugnação apresentada pelo 
recorrente.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.829.790 - RS (2018/0281921-0)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA 
ADVOGADO : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI E OUTRO(S) - RS046946 
RECORRENTE : SOUTO, CORREA, CESA, LUMMERTZ & AMARAL ADVOGADOS 
ADVOGADOS : GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR  - RS021436 
   DIOGO SQUEFF FRIES  - RS069876 
   ERIKA DONIN DUTRA  - RS096845 
   NATÁLIA OLIVEIRA MARIANI E OUTRO(S) - RS108951 
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : ESESA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL 
ADVOGADO : GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR E OUTRO(S) - RS021436 
RECORRIDO : ELO ELETRONICA AMAZONIA LTDA 
RECORRIDO : ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S.A 
RECORRIDO : TISZ PARTICIPACOES SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
ADVOGADOS : GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR  - RS021436 
   ERIKA DONIN DUTRA  - RS096845 
   NATÁLIA OLIVEIRA MARIANI  - RS108951 

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator): 

O propósito recursal é definir se os créditos derivados de garantia 

cambiária (aval) prestada por sociedade empresária que veio a ingressar com 

pedido de recuperação judicial sujeita-se ou não aos efeitos do processo de 

soerguimento.

1. DOS CONTORNOS DA LIDE.

BANCO DO BRASIL, na condição de credor da cédula de crédito 

bancário emitida por TEIKON TECNOLOGIA INDUSTRIAL S/A, apresentou, nos autos 

da recuperação judicial de ESESA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A, impugnação à 

relação de credores, ao argumento de que seu crédito não deve se sujeitar aos 

efeitos do processo de soerguimento, pois a recuperanda figura, tão somente, 

como avalista da obrigação, circunstância que afastaria a incidência do art. 49 da 
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Lei 11.101/05 (Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos).

O administrador judicial defendeu a submissão dos valores ao 

processo recuperacional, afirmando que “a manutenção da credora no rol de 

créditos tem por base apenas evitar discussões no futuro relativas a não 

participação efetiva do Banco do Brasil nas discussões sobre o plano apresentado e 

que espera seja aprovado, eis que se eventualmente o devedor principal deixasse 

de efetuar o pagamento das dívidas o aval da empresa ESESA deverá ser pago nos 

moldes do plano ora aprovado” (e-STJ fl. 124).

O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, ao fundamento de 

que, a despeito da condição de avalista ostentada pela recuperanda, não há 

previsão legal a autorizar a inclusão de créditos devidos por terceiros no processo 

de soerguimento, sobretudo quando, como na hipótese, na data do pedido de 

recuperação, não havia se configurado o inadimplemento do devedor principal.

Já o Tribunal a quo, em sentido oposto, decidiu que, inexistindo 

vedação na legislação de regência, afigura-se viável “a habilitação de crédito 

decorrente de aval, porquanto o avalista garante o pagamento como devedor 

solidário, podendo, inclusive, ser acionado individualmente, sem que seja 

necessário observar a ordem pela qual se obrigaram em razão da solidariedade 

cambiária” (e-STJ fl. 435).

2. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

A prestação jurisdicional dada pelo Tribunal a quo corresponde àquela 

efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a ser sanado. A Corte se 

pronunciou de maneira a abordar todos os aspectos fundamentais da controvérsia, 

dentro dos limites que lhe são impostos por lei.
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Desse modo, não há que se falar em vício na prestação jurisdicional.

3. DO AVAL. BREVES CONSIDERAÇÕES.

A cédula de crédito bancário – instrumento da obrigação garantida 

pela recuperanda – consiste, como é cediço, em título de crédito emitido em favor 

de instituição financeira ou entidade a esta equiparada, representando promessa 

de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer 

modalidade (MARTINS, Fran. Títulos de crédito. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 546).

Já o aval representa garantia prestada em favor de devedor de título 

de crédito, caracterizada pelo fato de o avalista responder pelo cumprimento da 

obrigação da mesma maneira que o devedor principal. “A obrigação [do avalista] é 

semelhante à do avalizado, donde pode o credor agir contra um ou contra outro, 

indiferentemente” (MARTINS, Fran. Títulos de crédito. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, 

p. 154).

A obrigação derivada do aval é autônoma e independente em relação 

à obrigação por ele garantida. É dizer, o avalista responde solidariamente pela 

dívida perante o credor, não lhe sendo cabível invocar exceções de ordem pessoal, 

tampouco benefício de ordem.

Sequer a validade do aval, conforme disciplinam os arts. 32 da Lei 

Uniforme de Genebra e 899, § 2º, do CC, está condicionada à higidez da obrigação 

garantida. 

4. DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO AVALISTA E DO DESTINO 

DO CRÉDITO CORRESPONDENTE.

Em primeiro lugar, é preciso recordar que o art. 49, caput, da Lei 

11.101/05 estipula que todos os créditos existentes na data do pedido de 
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recuperação judicial ficam sujeitos a seus efeitos (ainda que não vencidos), 

excetuados aqueles listados nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo, dentre os quais, 

vale frisar, não se incluiu o aval.

Assim, dada a autonomia da garantia prestada pela recuperanda e a 

permissão legal para inclusão no plano dos créditos ainda não vencidos, não 

haveria motivos para a exclusão pleiteada pelo recorrente.

Há que se ponderar, todavia, até que ponto a disposição constante no 

art. 5º, I, da LFRE – que afasta expressamente a exigibilidade das obrigações 

a título gratuito da recuperação judicial – teria aplicabilidade na hipótese em 

comento.

Na definição proposta por ARNOLD WALD, ato gratuito é aquele pelo 

qual “alguém transfere um bem ou presta um serviço sem qualquer espécie de 

compensação, sem nenhuma possibilidade ou intenção de conseguir algum 

benefício e sem assumir qualquer risco” (apud WILSON C. CAMPOS: “As obrigações a título 

gratuito e sua exigibilidade contra a empresa em processo de recuperação judicial”. In Direito 

Recuperacional, vol. 2. NEWTON DE LUCCA et. al. (coordenação). São Paulo: Quartier Latin, 2012, 

p. 346) 

Todavia, não se pode considerar a obrigação cambiária em questão 

como ato gratuito, de mera liberalidade, sem antes analisar as circunstâncias que 

ensejaram sua concessão.

De fato, é bastante comum que as relações negociais travadas no 

âmbito empresarial envolvam a prestação de garantias em contrapartida a algum 

outro ato praticado (ou a ser praticado) pelo avalizado ou por terceiros 

interessados.

Conforme anota LUIS FELIPE SPINELLI, “ainda que não exista 
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contraprestação direta pelo aval, existem situações em que a garantia foi prestada 

com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que intangível, como ocorre na 

hipótese de aval prestado em benefício de sociedades do mesmo grupo 

econômico ou para viabilizar operações junto a parceiros comerciais, hipóteses nas 

quais não se pode considerar tal obrigação como a título gratuito” (O aval na 

recuperação judicial e na falência. In Direito das garantias. Gisela S. da Cruz Guedes et. al. 

(coordenação). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 156).  

Ou, ainda, como alerta MAURO R. PENTEADO, “sob o rótulo de 

'liberalidade', muita vez se encobrem atos e negócios que melhoram a imagem da 

empresa e de seus produtos, divulgam e fazem propaganda etc., ou seja, em 

relação aos quais é possível identificar contraprestação, ainda que intangível.” 

(apud WILSON C. CAMPOS, op. cit., p. 363).

Nessas hipóteses, portanto – em que a declaração cambiária em 

questão assume contornos de natureza onerosa –, a norma do precitado art. 5º, I, 

da LFRE não tem aplicabilidade, devendo o crédito correspondente, por imperativo 

lógico, sujeitar-se aos efeitos da recuperação judicial.

De se notar que o dispositivo em questão tem como objetivo impedir 

que o devedor, já com dificuldades para adimplir dívidas decorrentes de 

obrigações de natureza onerosa, seja também compelido a satisfazer aquelas pelas 

quais não recebera qualquer contrapartida, circunstância que implicaria quebra de 

isonomia e prejuízo a quem se tornou credor e cumpriu, a contento, a 

contraprestação respectiva. Acerca do ponto, oportuna a lição de FÁBIO ULHOA 

COELHO:

A inadmissão das obrigações gratuitas tem o sentido de 
economizar os poucos recursos disponíveis para o atendimento dos credores 
que titulam crédito derivado de negócio oneroso ou de natureza pública. Não 
seria justo comprometer parte dos recursos disponíveis na massa ou 
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no patrimônio do devedor em recuperação no atendimento a 
obrigação gratuita, quando não há suficientes para pagamento de 
todos os credores.

(Comentários à Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São 
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 73, sem destaque no original)

A norma em questão, convém sublinhar, é fruto da ponderação 

realizada no curso do processo legislativo acerca dos diversos interesses 

conflitantes envolvidos no processo recuperacional. A escassez das forças 

econômicas da empresa em crise fez com que se optasse por conferir maior 

proteção aos titulares de créditos derivados de obrigações a título oneroso. Na 

visão do legislador, o adimplemento de dívidas contraídas por mera liberalidade 

não contribui para a superação da disfuncionalidade empresarial, objetivo 

primordial do processo de soerguimento (art. 47 da LFRE).

Prova disso é que a prática de atos dessa natureza é considerada 

ineficaz, em hipótese de falência, desde dois anos antes da decretação da quebra, 

conforme disciplina a regra do inc. IV do art. 129 da LFRE.

De todo modo, o que interessa para a solução da questão 

controvertida é verificar se o aval foi prestado pela recuperanda a título gratuito ou 

oneroso, pois somente a partir dessa definição é que será franqueada a aplicação 

ou não do inciso I do art. 5º da LREF.

WILSON CUNHA CAMPOS enfatiza ser “de suma importância olhar 

para os objetivos e as finalidades das obrigações assumidas, as intenções e as 

circunstâncias em que foram prestadas as garantias, as partes envolvidas e a 

ligação que existe entre elas, para sabermos, com a máxima precisão, classificá-las 

como ato oneroso ou gratuito e, assim, admitir ou não sua exigibilidade no átrio de 

uma recuperação judicial, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas” (op. cit., p. 

367).
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Nesse panorama, considerando que as partes não tiveram a 

oportunidade de se manifestar acerca do fundamento sobre o qual se assenta o 

presente voto e que os julgadores não procederam ao exame das circunstâncias 

que ensejaram a concessão do aval pela recorrida – fato imprescindível para 

decidir acerca de sua exigibilidade no processo recuperacional –, devem os autos 

retornar ao juízo a quo para que se verifique se a obrigação pode ou não ser 

classificada como ato de mera liberalidade. 

Tal providência, em que pese retardar a marcha processual, afigura-se 

imperativa em razão do enunciado da Súmula 7/STJ, que inviabiliza o exame de 

fatos e provas em recurso especial, e do texto normativo do art. 10 do CPC/15, 

segundo o qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

5. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso 

especial do BANCO DO BRASIL, para determinar o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau a fim de que verifique se o aval foi prestado a título gratuito ou 

oneroso e, na sequência, prosseguir no julgamento da impugnação de crédito, de 

acordo como entendimento constante neste acórdão. Fica prejudicado o exame do 

recurso especial da parte adversa.
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AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA 
ADVOGADO : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI E OUTRO(S) - RS046946 
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CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial, nos 
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termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco 

Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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