
Das garantias bancárias frente ao cenário de calamidade 

Dando continuidade ao webinar realizado no dia 22.04.20, apresentamos o 

presente artigo coletivo, compilando o essencial do que foi debatido no 

mencionado encontro virtual. 

O primeiro artigo de lavra da dra. Roberta Nascimento1, aborda os aspectos 

práticos das garantias bancárias no cenário de pandemia. 

Estamos vivendo um cenário atípico não só no Brasil, como também no contexto 

mundial, uma vez que a pandemia causada pela covid-19 coloca em evidência 

a capacidade do sistema jurídico para responder de forma rápida e adequada às 

relações contratuais.  

Em se tratando de garantias bancárias, ou seja, aos contratos estabelecidos 

entre o banco e o cliente, em que é feita uma operação de crédito na qual o 

banco assume a satisfação de determinadas obrigações do seu cliente perante 

terceiro, podemos citar as garantias reais, das quais encontramos com maior 

relevância a alienação fiduciária, hipoteca, ou garantias pessoais, com atenção 

à fiança e ao aval.  

Na prática quando falamos em execução judicial dos contratos de alienação 

fiduciária de veículo, ou seja, o ajuizamento de ações de Busca e Apreensão de 

veículos o impacto foi imediato, já que o isolamento social relativiza a atuação 

dos oficiais de justiça no cumprimento dos mandados, em que pese o provimento 

313/20 do CNJ, permitir o cumprimento de mandados de Busca e Apreensão. 

Por outro lado, quando analisamos a execução dos contratos de alienação 

fiduciária de imóveis, o provimento 95 do CNJ de 1º de abril de 2020, ao elencar 

a atividade cartorial com essencial, desburocratiza os entraves advindos da 

pandemia para os contratos inadimplidos anteriormente à decretação do estado 

de calamidade. 

Mais do que nunca, é preciso que o Judiciário esteja atento, defina seus métodos 

decisórios com um mínimo de homogeneidade, a construir uma verdadeira 

política pública de controle, racional e planejada, para impedir que no afã por 

soluções excessivamente rápidas venha a agravar ainda mais o cenário social e 

econômico que estamos vivenciando. 

No mesmo sentido, uma delimitação pelo legislativo de métodos e regras para 

atenuar os impactos da crise é questão urgente. 

Afinal, se são bem-vindas tentativas de minimizar os efeitos da crise causada 

pela covid-19, também é bem-vinda a cautela e que se atente que o princípio 

segurança jurídica (que inclui o respeito aos contratos, sobretudo contra atos de 
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apenas uma das partes) ainda é um relevante instrumento de proteção 

econômica. 

O segundo artigo aborda o tema da supressão das garantias bancárias e dos 

bens de capital essenciais ao soerguimento da empresa, situando o leitor sobre 

o entendimento da jurisprudência e do projeto de lei 1.397/20, de lavra do 

advogado Leonardo Nobuo Pereira Egawa2.  

Pois bem, para ingressarmos no tema da supressão das garantias se faz 

imprescindível apresentar as disposições contidas na lei 11.101/05 que tratam 

do tema sob análise. Nesse contexto, partimos do art. 49, § 1º que prevê que os 

credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 

privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Em seguida, 

do art. 59, caput prevê que o plano de recuperação judicial implica em novação 

dos créditos anteriores ao pedido, sem prejuízo das garantias, observando o 

disposto no disposto no § 1º do art. 50, que, por sua vez, dispõe que a supressão 

das garantias ou sua substituição somente será admitida com a aprovação 

expressa do credor titular da garantia. Por fim, temos o art. 163, §4º dispondo da 

mesma forma, entretanto, no âmbito da recuperação extrajudicial. 

Nessa linha, a jurisprudência era pacífica, principalmente por conta da súmula 

581 do c. Superior Tribunal de Justiça e do recurso especial repetitivo 1.333.349-

SP, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede 

o prosseguimento das execuções nem 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 III, ou a novação a que se refere o art. 

59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei nº 11.101/2005". 

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo publicou a 

súmula 61 no sentido de que “na recuperação judicial, a supressão da garantia 

ou sua substituição somente será admitida mediante aprovação expressa do 

titular”. 

Entretanto, o tema passou a ser analisado por outra perspectiva por conta de 

julgados da 3º Turma do Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais 

1.532.943-MT, 1.700.487-MT, em votações não unanimes, no sentido de que, já 

que a lei de regência prevê expressamente a possibilidade de o plano de 

recuperação judicial dispor de modo diverso sobre as obrigações anteriores ao 

pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 49, §2º, também poderia 
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dispor de modo diverso sobre as garantias, de modo que estas garantias 

poderiam ser suprimidas, se a maioria assim decidisse. 

A matéria foi afetada para julgamento da 2ª Seção, mas não no regime de 

repetitivo, no recurso especial 1.797.924-MT, para decidir se é possível a 

supressão de garantias pelo princípio da maioria em detrimento da aprovação 

expressa do credor titular da garantia. Até o momento, e. ministra Fátima Nancy 

Andrighi, relatora, apresentou voto no sentido de que, mesmo que a AGC seja 

soberana, esta não pode contrariar o ordenamento jurídico e alcançar os 

credores que não se manifestaram expressamente pela anuência da suspensão 

das próprias garantias reais e fidejussórias. Já o e. min. Luis Felipe Salomão 

propôs uma solução intermediária. Em relação aos direitos reais de garantias, 

considerou que a maioria em AGC poderia deliberar pela supressão. Já as 

garantias fidejussórias, estas seriam inalcançáveis pela RJ. 

O tema também é tratado no substitutivo do PL 10.220/18, no qual se prevê a 

possibilidade de o credor apresentar o plano de recuperação judicial, desde que 

haja a isenção das garantias pessoais prestadas pelos sócios em relação aos 

créditos a serem novados, nos termos do proposto art. 56, § 6º, inciso V, além 

de outros requisitos, como o apoio escrito de credores que representem mais de 

um terço dos crédito totais sujeitos ao procedimento da recuperação judicial. 

Passo seguinte, no que se refere aos bens de capital essenciais à atividade da 

empresa, previstos na parte final do art. 49, §3º, vale destacar que o PL 1.397/20 

prevê que durante a vigência das disposições transitórias, serão liberados em 

face do devedor o montante de 50% (cinquenta por cento) do valor ou do 

recebível anterior ou posterior ao pedido, independentemente da natureza da 

garantia, sendo que tal garantia deverá ser recomposta de forma gradual a partir 

do sexto mês, contado da apresentação do novo pedido, atingindo até o máximo 

de 36 (trinta e seis) meses, nos termos do proposto art. 13, III. 

A proposta deve ser analisada de forma cautelosa, sob pena de se criar um 

incentivo reverso, pois o credor não poderá usar da garantia para satisfazer seu 

crédito e não poderá votar o plano de recuperação, pois é excluído da RJ, nos 

termos do art. 49, §3º, além do precedente do STJ, resultado do REsp. 

1.758.746/GO, que exclui a possibilidade da cessão fiduciária de recebíveis ser 

considerada como de bem de capital essencial. 

Passo seguinte, apresenta-se o artigo de lavra do advogado Johan Albino 

Ribeiro3, sobre os impactos do covid-19 no Sistema Financeiro Nacional.  

Nos últimos 40 anos, a economia brasileira experimentou sucessivos 

solavancos, alguns provocados por fatores externos, como a crise da moratória 

do México e países latino-americanos, no começo da década de 1980 (a década 

perdida) e a chamada crise do subprime em 2008. 
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Outros períodos de recessão acentuada ocorreram em decorrência do Plano 

Color, em 1990, e os dois últimos anos do Governo Dilma. 

 

A situação atual da economia brasileira deve assemelhar-se muito ao que 

aconteceu no Plano Color, em que houve uma abrupta interrupção da atividade 

e a necessidade de os agentes econômicos reverem todos os pactos firmados 

anteriormente. 

Talvez, a diferença entre aquele momento e o atual, decorra do fato de que o 

próprio Governo, por ter sido o provocador daqueles desajustes - com a edição 

do Plano Econômico - foi paulatinamente divulgando normas para restabelecer 

as relações da vida civil. Agora, o desajuste na economia é provocado por um 

fator externo, e pelo qual, a área do Estado que deve regular o funcionamento 

da economia, que é o Governo Federal, não se sente responsável. 

Certamente essa é a explicação para a incipiente intervenção do Governo 

Federal na economia. Outras nações estão “bancando” parte significativa dos 

salários e já adotaram medidas como moratórias de aluguéis e adiamento do 

vencimento de obrigações. No Brasil, tivemos o adiamento de algumas 

obrigações tributárias, uma Medida Provisória que possibilita a redução da 

jornada de trabalho e respectiva remuneração, mediante acordo individual e o 

pagamento de uma ajuda emergencial de R$ 600,00 para os trabalhadores 

informais. O Governo imaginava que seriam 12 milhões pessoas, mas o número 

passou dos 32 milhões de desamparados. 

Na área bancária foram adotadas pelo Banco Central do Brasil as medidas 

tradicionais de flexibilização das regras para a constituição da PDD (Provisão 

para Devedores Duvidosos), mantendo a classificação de crédito do cliente 

verificada em 29 de fevereiro, mesmo que haja uma renegociação de operações. 

Ainda no setor financeiro, criou-se o financiamento da folha de pagamentos por 

2 meses. O Banco Central vedou a distribuição de resultados das Instituições 



Financeiras, inclusive o pagamento de bônus a administradores, até setembro 

de 2020. 

Esse é um arsenal ainda muito tímido para o tamanho da retração que os 

negócios vão experimentar. Se não houver um plano enérgico para suporte das 

atividades econômicas e de recomposição das perdas, depois de passada a 

pandemia, vamos ouvir, por muitos anos, frases tais como “eu tinha um negócio 

em ascensão no começo dos anos 20, mas veio a pandemia e eu fali”. 

Já na distribuição do auxílio emergencial de R$ 600, ficou claro o nível de 

desorganização da economia brasileira; no que toca o auxílio para os informais, 

constatou-se que essa informalidade chega ao ponto de milhões de pessoas não 

terem nem o número de identificação federal, o CPF. Simplesmente estavam a 

margem de qualquer ação do Estado. Infelizmente, talvez, a covid-19 seja a 

Guerra Mundial da qual o Brasil nunca tenha sentido os efeitos. 

Passando o foco para o tema das garantias bancárias, no cenário da pandemia, 

cabem as seguintes reflexões. As garantias bancárias cumprem melhor a sua 

função nos momentos de expansão econômica, pois a sua efetividade está 

diretamente ligada à liquidez. O financiamento da construção de um edifício, com 

garantia de hipoteca das unidades, só se paga com a venda dos apartamentos 

construídos, seja essa venda feita pela empresa financiada ou pelo banco 

financiador, caso tenha que executar a hipoteca. Se os apartamentos não se 

vendem, o resultado do financiamento é de perda e a garantia ineficaz. Nos 

momentos de retração da economia, mais do que garantias reais, o que torna o 

crédito retornável, reciclável, é a viabilidade do negócio em que é aplicado. 

Para os contratos em curso, é possível que os agentes financeiros usarão todos 

os expedientes possíveis para alongar as dívidas, reestruturar as operações e 

evitar medidas judiciais. Para tanto, deverão contar com a parcimônia do 

Conselho Monetário Nacional que deve procurar alongar os prazos e condições 

para que as instituições financeiras carreguem os ativos “infectados” em suas 

carteiras de crédito. 

Mas o sistema bancário isoladamente não será capaz de refluir recursos 

financeiros para as atividades econômicas, dependendo do tamanho da retração 

da economia. Melhor será que o Estado, ou seja, o Governo Federal, que regula 

a moeda e o crédito, crie formas de atender o pequeno, médio e grande 

empresário. O vácuo de dois meses de produção de uma fábrica de automóveis, 

de várias fábricas, a perda de faturamento de uma rede de lojas de roupas, a 

falta de vendas para uma fábrica de doces, traz um efeito desconcertante no 

equilíbrio dos negócios. Ninguém tem capital de giro para uma queda abrupta 

como esta pela qual estamos passando. 

Assim, o Governo terá que criar linhas de crédito de longo prazo, com baixa 

burocratização, com fundos que possam ser capturados em reservas não 

utilizadas, para impedir a quebra de empresas e a desvalorização de ativos 



produtivos. Pode-se imaginar uma linha parecida com o EGF (Empréstimo do 

Governo Federal) que é operacionalizada pelos bancos públicos e privados, na 

área de crédito rural, mas com uma abrangência para os setores de comércio e 

indústria.  

Deixar a essa tarefa de recuperação da economia somente para o sistema 

financeiro nacional, com os limites e regramentos atuais, fará com que tenhamos 

a década perdida deste século. 

Dando sequência aos trabalhos, apresenta-se o artigo de lavra do advogado 

Gabriel José de Orleans e Bragança4 tratando da teoria geral dos contratos e os 

impactos do covid-19.  

Muito se tem discutido, desde que iniciada a pandemia, sobre as categorias 

jurídicas do Direito Civil capazes de alterar as condições inicialmente 

contratadas. É certo que o problema relacionado ao covid-19 talvez seja tido 

como sem precedentes para a sociedade mundial moderna, mas daí a impactar 

na relação obrigacional dependerá sempre da análise casuística. 

Por força maior e caso fortuito se verifica como regra geral aquela constante do 

art. 393 do Código Civil, qual seja, “o devedor não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por 

eles responsabilizado”. E o parágrafo único identifica as hipóteses de caso 

fortuito e força maior “no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou 

impedir”. Isto é, trata-se de fato necessário, absolutamente imprevisível (o que 

faria incidir a máxima rebus sic stantibus), que impossibilita completamente o 

cumprimento da obrigação. 

A norma é muito clara, no sentido de que seria o caso fortuito e força maior 

hipótese suficiente para elidir a sua culpa no cumprimento da obrigação. Porém, 

se a pandemia resultar em maior onerosidade da obrigação, nesse caso não 

seria cabível a hipótese do art. 393 para afastar a necessidade de cumprimento 

da obrigação.  

Nesse caso, a teoria geral dos contratos apresenta como possível remédio os 

institutos da exceção do contrato não cumprido e da onerosidade excessiva.  

No tocante ao primeiro instituto, sua dificuldade para o momento se deve ao fato 

de que o reequilíbrio depende da prova de que o contrato já veio a ser 

inadimplido pela contraparte, como dispõe o art. 476 do Código Civil. 

Já por meio da onerosidade excessiva se busca o reequilíbrio contratual contanto 

que preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 478 do Código Civil, 

isto é: (I) estar em vigor contrato de longa duração, de execução continuada ou 

diferida; (II) a ocorrência de evento superveniente, extraordinário, imprevisível e 
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não imputável a qualquer das partes; (III) que onere excessivamente um dos 

contratantes; e (IV) que desencadeie extrema vantagem a outra parte. 

A maior dificuldade para se enquadrar a onerosidade excessiva por conta da 

pandemia seja a prova de extrema vantagem da outra parte5. Afinal, no atual 

cenário, praticamente todos perdem com a crise, pelo que talvez não seja esse 

instituto suficiente para o reequilíbrio contratual. 

Destaque-se que esse requisito da extrema vantagem não se aplica aos casos 

regulados pelo Código de Defesa do Consumidor, bastando a prova de que o 

consumidor veio a sofrer com prestação excessivamente onerosa. 

Seja como for, tanto no caso da simples alegação de força maior como da própria 

onerosidade excessiva, cumpre à parte que alega provar que não se encontrava 

em mora antes de iniciada a pandemia. Trata-se de decorrência lógica do 

disposto no art. 399 do Código Civil. 

Como se percebe, é possível que as atuais categorias jurídicas tratadas no 

Código Civil não sejam suficientes para o problema da pandemia. Ganha força 

na doutrina, com efeito, o instituto da Teoria da Quebra da Base do Negócio que, 

apesar de não encontrar clara previsão no Código Civil, seria para muitos 

hipótese contemplada como dever anexo ao princípio da boa-fé objetiva além de 

elástica intepretação do art. 317 do Código Civil. Pensamos, contudo, na 

dificuldade de se implementar essa categoria jurídica, por não vislumbrar espaço 

de intepretação dentro da franja marginal da citada norma ou mesmo tamanha 

força ao princípio consagrado nos arts. 113 e 422. Quisesse o legislador 

emplacar tal categoria jurídica no direito brasileiro, há muito conceituada na 

doutrina e prevista em legislação estrangeira, teria de forma expressa previsto 

sua incidência no Código Civil.  

Por fim, como muito bem elucidado por Gustavo Tepedino, Milena Donato 

Oliva e Antônio Pedro Dias, “se a pandemia interfere na situação patrimonial do 

sujeito da relação contratual e não na relação contratual em si, os efeitos no 

contrato são apenas indiretos”.6 Nesse cenário, a crise subjetiva patrimonial 

pode ser objeto de outra solução jurídica, no campo do direito falimentar, a 

exemplo do pedido de recuperação judicial, cuja matéria será analisada pelo 

professor Marcelo Sacramone. 

 
5 Como bem explica Orlando Gomes: A lei acrescenta, em terceiro lugar, que à excessiva onerosidade da 
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justamente o desequilíbrio entre as prestações, isto é, a perda de reciprocidade entre elas. E este 

desequilíbrio é sem dúvida mais evidente quando há, de um lado, onerosidade excessiva, e, de outro, 

vantagem extrema. Contudo, a apuração da extrema vantagem da parte credora da prestação tornada 

excessivamente onerosa não deve ser realizada com muita rigidez, sob pena de inviabilizar a aplicação da 

figura em análise. (GOMES, Orlando. Contratos, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 175) 
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acessado em 27.04.20. 
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O último artigo é de lavra do professor Marcelo Barbosa Sacramone7, para tratar 

da recuperação judicial, as garantias bancárias e o cenário de calamidade 

provocado pela covid-19. 

A pandemia do coronavírus comprometeu o faturamento de diversos agentes 

econômicos. Diante desse cenário, controvertem a doutrina e jurisprudência 

sobre os efeitos em relação aos planos de recuperação judicial e às garantias 

anteriormente celebradas.  

A recuperação judicial anteriormente concedida implica a novação de todas as 

obrigações do devedor existentes, vencidas ou vincendas, até a distribuição da 

recuperação judicial. Sua natureza contratual, atenuada pelo decreto lei 

7.661/45, é reforçada pela lei 11.101/05, que caracteriza a negociação entre o 

devedor e seus credores como solução para a obtenção dos objetivos 

pretendidos pela lei8.  

 Mesmo que se exija homologação judicial e a vontade da maioria, conforme o 

quórum legal, imponhe-se em face da vontade da minoria, o plano de 

recuperação judicial é negócio jurídico bilateral ao expressar a 

autorregulamentação dos interesses dos agentes. O devedor apresenta-se como 

proponente e é o único que poderá apresentar o plano de recuperação judicial. 

A concessão da recuperação judicial, por seu turno, exige a aprovação dos 

credores do plano de recuperação judicial proposto, com o julgamento da 

conveniência da preservação do devedor na condução de sua atividade 

empresarial. 

Por sua natureza contratual, pode-se sustentar a aplicação dos diversos 

institutos da teoria geral, como a força maior e a onerosidade excessiva, e se 

pretender a resolução ou a revisão dessas obrigações concebidas no plano 

diante da pandemia, caracterizada como evento imprevisível e cujos efeitos não 

se poderia mensurar. Para além da verificação da presença dos diversos 

requisitos de cada um dos institutos cuja aplicação se requer, entretanto, devem 

ser compreendidas as características peculiares dos planos de recuperação e 

que os diferenciam dos demais contratos.  

A recuperação judicial não busca a simples satisfação dos interesses das partes, 

devedor e credor. O sistema de insolvência pretende, dentre seus vários 

objetivos, permitir a maximização do valor da empresa em crise, com o objetivo 
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que pode ser extrajudicial ou judicial. A concordata, prevista na legislação atual, constitui um prazo para 

pagamento de dívidas aos credores quirografários, sendo vedada a convocação dos demais credores para a 

negociação, sob pena de decretação de falência. Agora, o devedor passa a ter condições especiais para pagar 

suas dívidas somente se o credor assim concordar; parte-se do princípio do consenso para que as 

negociações deem resultado, visto que a elaboração do plano de reestruturação depende da aprovação dos 

credores.” (PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados, Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 209). 



de proteger o interesse de todos os envolvidos no seu desenvolvimento, dentre 

eles o próprio devedor, os investidores, trabalhadores, consumidores, a 

economia, etc9. 

Nesse sentido, positivou em seu art. 47 o princípio da preservação da empresa 

na recuperação judicial. Pelo dispositivo, “a recuperação judicial tem por objetivo 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a 

fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 

e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica”. 

A recuperação judicial, com a preservação do devedor, nem sempre é adequada 

à preservação da atividade empresarial e dos interesses de todos os envolvidos. 

A empresa que, conduzida pelo devedor, for economicamente inviável apenas 

consome os recursos escassos, prejudica a maior satisfação dos credores e 

compromete o mercado como um todo. 

Por isso o princípio da preservação da empresa também foi positivado no art. 75, 

na disciplina da falência, que poderá ser mais eficiente para a proteção do 

interesse de todos diante da possibilidade de um arrematante adquirir os bens 

da liquidação forçada e continuar a desenvolver a atividade de forma mais 

eficiente. Ao versar sobre a falência, determinou que essa, ao promover o 

afastamento do devedor de suas atividades, “visa a preservar e otimizar a 

utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os 

intangíveis, da empresa. assim como obrigou”. 

Ainda que os interesses de todos os envolvidos sejam tutelados, a lei 11.101/05 

atribuiu exclusivamente aos credores, com a criação legal de uma comunhão de 

interesses, o poder de deliberarem sobre a viabilidade econômica ou não da 

manutenção da condução da atividade empresarial pelo devedor, com a 

aprovação do plano de recuperação judicial. A opção legislativa foi justamente 

de não permitir a interferência jurisdicional para atribuir àqueles que teriam o 

maior incentivo e a maior quantidade de informações para tomar a decisão mais 

conveniente à satisfação de seus interesses, porque isso representaria a análise 

da eficiência ou não do devedor e, por consequência, melhor preservaria os 

interesses de todos os demais envolvidos, seja na recuperação judicial, seja na 

falência. 

Desta forma, a alteração do contexto sócio econômico em que estruturado o 

plano de recuperação judicial, ainda que em razão de um evento imprevisível, 

não permite a aplicação imediata de institutos da teoria geral, como a revisão 

judicial ou a resolução do contrato. A peculiaridade dos planos de recuperação 

judicial, consistente na verificação pelos credores da melhor eficiência na 

condução da atividade empresarial, como forma de tutelar os interesses de todos 
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os demais interessados, exige que essa alteração de realidade permita aos 

credores reavaliarem se a manutenção ou não do plano de recuperação judicial, 

por meio de um aditamento proposto pelo devedor, é ainda conveniente à 

satisfação dos interesses de todos ou se a decretação da falência seria o melhor 

para alcançar o objetivo de preservação da atividade empresarial. 

_________ 
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