
Uma breve análise da jurisprudência do STJ com relação à legalidade da previsão 

da supressão das garantias reais de fidejussórias em planos de recuperação judicial 

 

I – INTRODUÇÃO 

Em maio do presente ano de 2021, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), mais 

precisamente a sua 2ª Turma, proferiu dois acórdãos sobre um assunto que é de grande 

interesse das instituições financeiras e credores em geral, bem como das empresas em 

recuperação judicial. 

Isso, tendo em vista que a matéria envolvida nos referidos julgados consiste na 

possibilidade de o plano de recuperação judicial prever a liberação ou suspensão das 

garantias reais, tal como a hipoteca e fiança, e das garantias fidejussórias, ou pessoais, tal 

como a fiança e o aval. 

Quem atua nos casos de recuperação judicial sabe que tem sido uma medida de 

praxe das empresas Recuperandas a estipulação da supressão das garantias, visando a 

proteção dos coobrigados das medidas tomadas pelos seus credores. 

Contudo, em que pese ser pacífico na doutrina e jurisprudência que o magistrado 

não pode interferir nos termos do plano de recuperação judicial, proferindo juízo de valor 

quanto as suas condições, sendo o seu papel apenas conceder a recuperação à empresa 

devedora que tiver o seu plano aprovado pela assembleia de credores, é pacífico também 

que essa restrição se dá ao conteúdo econômico e comercial do plano, sendo permitido, 

no entanto, que o julgador faça o controle de legalidade do plano, consistente na 

invalidação dos itens e cláusulas contrárias à legislação vigente. 

Por este motivo, há um grande debate se as cláusulas de supressão de garantias 

tratam-se apenas de cláusulas de conteúdo econômico, onde prevalecerá a vontade da 

maioria dos credores presentes na assembleia de credores, em razão da disponibilidade 

do direito, ou se tal previsão afronta diretamente à legislação, em especial o art. 49, § 1º 

da Lei 11.101/2005 e do art. 50, § 1º dessa mesma lei. 

Diante dessa situação, há diversos entendimentos e soluções dadas pela 

jurisprudência dos tribunais de justiça, situação essa que acarreta em grande insegurança 

jurídica sobre um tema tão importante e comum nas ações de recuperação judicial, 

acarretando assim em consequências aos credores e empresas em processo de recuperação 

judicial, podendo até mesmo afetar o mercado de créditos como um todo. 

Até mesmo o STJ estava tendo dificuldades de encontrar uma posição unificada 

sobre este tema, o que não contribuía com a solução dessa questão, afetando assim a sua 

missão constitucional de harmonização e padronização da jurisprudência. 

É por essa razão que os recentes julgamentos dos REsp nº. 1.794.209/SP e REsp 

nº. 1.885.536/MT, na 2ª Seção do STJ, são tão importantes, pois é a a primeira tentativa 

efetiva de sinalizar uma posição única com relação a este tema, tendo com isso 

estabelecido a manifestação de vontade do credor, com relação a liberação de sua 

garantia, como o ponto central dessa questão, sendo este um ato essencial para que tais 

cláusulas possam de fato surtir efeitos. 



Assim, será visto aqui neste estudo uma rápida análise sobre este tema, bem como 

a forma com que o STJ tratou estes casos, juntamente com a posição de seus membros e 

turmas até a efetivação dos mencionados julgados, e os principais fundamentos para cada 

entendimento. 

 

II – DA DIVISÃO EXISTENTE NA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA E AS 

DIVERSAS SOLUÇÕES ENCONTRADAS 

A aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores e sua homologação 

pelo Poder Judiciário é um dos atos mais importantes no processo de Recuperação 

Judicial, pois permite que a empresa devedora quite com as suas obrigações, recebendo 

assim os credores sujeitos a esse processo aquilo que lhes é devido. 

Esse pagamento é feito pelos termos previstos no plano de recuperação judicial, o 

qual é confeccionado pela própria empresa devedora, cujas condições devem ser 

aprovadas pela maioria dos credores presentes na Assembleia Geral de Credores, 

separados em classes, sendo os votos contados pelo número de credores presentes na 

assembleia e pelo valor dos seus créditos, devendo a maioria ser atingida por essas duas 

vias, conforme os termos do art. 45, § 1º da Lei 11.101/2005.  

Há ainda a previsão de que o plano de recuperação judicial seja aprovado de forma 

tácita, isso quando nenhum dos credores apresentam qualquer objeção ao plano de 

recuperação judicial dentro do prazo previsto no art. 55 da Lei 11.101/2005. 

Essas previsões em tese permitem que os termos do plano sejam discutidos com 

os credores sujeitos ao processo de recuperação judicial, dentro ou fora das assembleias 

gerais de credores, o que traz ao plano de recuperação judicial uma ideia de composição 

entre a empresa devedora e seus credores de forma conjunta. 

É por essa razão que a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho1 caracteriza a peça do 

plano de recuperação judicial como a “mais importante peça do processo de recuperação 

judicial”, eis que depende dela a “realização ou não dos objetivos associados ao instituto, 

quais sejam, a preservação da atividade econômica e o cumprimento de sua função 

social”. 

Dessa a forma, a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores, seja 

de forma tácita, ou ainda em razão da sua aprovação expressa em assembleia geral de 

credores, ambos os casos previstos no art. 58 da Lei 11.101/2005, e a sua posterior 

homologação pelo juiz da ação da recuperação, vincula a empresa devedora e todos os 

seus credores (sujeitos ao processo de recuperação judicial) aos novos termos e cláusulas 

do plano de recuperação judicial, ainda que não tenham participado da votação. 

Essa vinculação se dá através da novação das obrigações sujeitas ao processo 

recuperacional, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, pois as obrigações da empresa 

devedora deverão observar os novos termos previstos no plano de recuperação judicial 

aprovado, mantendo-se inalteradas as previsões originais dessas obrigações que não 

 
1 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperações de Empresas – 14ª ed. Ver. 

Atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Pág. 220. 



forem expressamente modificadas por esse plano, conforme previsto no art. 49, § 2º da 

Lei 11.101/2005. 

Assim, a possibilidade de modificações dos termos originais das obrigações 

assumidas pela empresa devedora é essencial para que esta consiga superar a sua crise 

econômico-financeira, dividindo assim o ônus de sua recuperação com os seus credores. 

Percebe-se, com isso, que o legislador procurou garantir à empresa devedora e aos 

seus credores uma ampla liberdade na confecção e modificação dos termos originais das 

obrigações sujeitas ao procedimento recuperacional, por meio um novo plano de 

pagamento, cujas deliberações devem ser aprovadas em assembleia de credores. Em 

função disso, tem-se como um dos pilares do processo de recuperação judicial a chamada 

“soberania da decisão assemblear”. 

Essa soberania consiste no entendimento advindo da interpretação do já 

mencionado art. 58 da Lei 11.101/2005, onde destaca-se no seu conteúdo o comando “(...) 

concederá a recuperação judicial (...)”, restando claro assim que o magistrado deve 

homologar o plano de recuperação, caso cumpridas as exigências da lei, aprovado pelos 

credores, não cabendo a ele qualquer discricionariedade em, eventualmente, entender pela 

não homologação do plano. 

Contudo, tal liberdade não é irrestrita, eis que a própria lei estabelece parâmetros 

e requisitos básicos que o plano deve ter, sejam eles requisitos formais, consistentes nos 

itens que necessariamente devem estar presentes nessas peças, como os previstos no art. 

53, da Lei 11.101/2005, sejam ainda requisitos mínimos de conteúdo propriamente 

econômico, tal como os prazos e condições mínimas que o plano deve prever com relação 

aos pagamentos dos credores trabalhistas, conforme os termos do art. 54 e parágrafos, 

também da Lei 11.101/2005. 

Há ainda outras previsões contidas na lei 11.101/2005, como limites do próprio 

processo recuperacional, com relação aos seus efeitos sobre as obrigações assumidas pela 

empresa devedora até a data do pedido de recuperação (art. 49), mas que não mencionam 

expressamente o plano de recuperação judicial, tal como a previsão contida no § 1º, do 

art. 49, a qual afirma que: “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam 

seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. 

Assim, discute-se na doutrina e na jurisprudência quais são os limites da liberdade 

de repactuação que o plano de recuperação judicial pode atingir e, dentro desses limites, 

quais as medidas que o Poder Judiciário pode tomar quando tais limites são ultrapassados, 

observando-se com isso o já mencionado Princípio da Soberania Assemblear. 

Nesse sentido, ficou bem assente na doutrina e principalmente na jurisprudência 

o entendimento que de o juiz não pode imiscuir-se nas questões meramente econômicas 

e comerciais, mas poderá ao mesmo tempo efetivar o controle de legalidade do plano de 

recuperação judicial, envolvendo nestes casos disposições do plano que atentem contra a 

legislação ou princípios gerais do direito. 

Destaca-se nesse sentido a decisão proferida no Agravo de Instrumento julgado 

no TJSP de nº. 561.271-4/200, de relatoria do Desembargado Pereira Calças, bem como 

o julgamento no STJ do Recurso Especial nº. 1.359.311-SP, além dos enunciados nº. 44 



e nº. 46 da “I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ”2. Com relação à mencionada 

decisão do STJ, segue sua ementa para uma maior clareza do tema: 

DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE 

DE LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICO-

FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a 

recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado 

em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe 

sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da 

empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação 

assemblear. 2. O magistrado deve exercer o controle de 

legalidade do plano de recuperação - no que se insere o 

repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle 

de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 

e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. 3. Recurso 

especial não provido. (REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

09/09/2014, DJe 30/09/2014) (grifamos) 

 

Conforme se pode notar pela ementa acima destacada do STJ, a natureza das 

cláusulas é que determina se pode ela ser atingida pelo controle de legalidade por parte 

do Poder Judiciário. 

Nesse sentido, cláusulas que tratam de questões meramente econômicas ou 

comerciais, tal como a forma e prazos de pagamento, não podem ser valoradas pelo 

magistrado mas, contudo, outras cláusulas que não possuem tal característica e afrontem 

diretamente dispositivos legais, sejam da lei de falência (Lei 11.101/2005) ou outros 

dispositivos legais, e que acarretem em abuso de direito, poderá sofrer com a intervenção 

judicial. 

No entanto, muitas vezes a linha entre a necessidade e cabimento do controle de 

legalidade do plano de recuperação judicial e a soberania da votação da assembleia de 

credores não é clara. Assim, esta falta de clareza muitas vezes é utilizada por algumas 

empresas devedoras para a inclusão de algumas cláusulas que a princípio atentam contra 

expressas previsões legais. 

No caso, tem-se tornado regra nos planos de recuperação a inclusão de cláusulas 

que expressamente impõem aos credores a liberação das garantias reais e fidejussórias 

vinculadas às operações de crédito que estes possuem em face à empresa devedora, 

estendendo assim os efeitos decorrentes da novação das dívidas em decorrência da 

 
2 44. A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle 

judicial de legalidade. 

(...) 

46. Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com 

fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores 

Fonte: https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-

1/publicacoes-1/jornadas-de-direito-comercial/livreto-i-jornada-de-direito-comercial.pdf  

https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-de-direito-comercial/livreto-i-jornada-de-direito-comercial.pdf
https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-de-direito-comercial/livreto-i-jornada-de-direito-comercial.pdf


homologação do plano de recuperação judicial, alargando com isso os efeitos da novação 

prevista no art. 59, da Lei 11.101/2005, constando muitas vezes essa intenção de forma 

expressa no plano. 

Com isso, os credores ficariam impedidos de perseguir o pagamento de seus 

créditos em face aos coobrigados de dívidas sujeitas ao plano de recuperação judicial, 

além de perderem as suas garantias reais. 

Vale destacar que essas cláusulas de suspensão das garantias possuem as mais 

diversas redações, seja como sendo um dos efeitos da novação, seja com a declaração de 

que, com a aprovação do plano, os credores concordam com a liberação de suas garantias, 

ou ainda que as ações contrárias aos coobrigados deverão ser suspensas ou extintas diante 

da aprovação do plano de recuperação. 

 No entanto, muitos credores – principalmente do setor financeiro – têm 

apresentado o argumento de que essa cláusula afronta diretamente o art. 49, § 1º da Lei 

11.101/2005, com relação às garantias fidejussórias, eis que este dispositivo legal afirma 

expressamente que os credores conservam seus direitos e privilégios contra os 

coobrigados (avalistas, fiadores e obrigados de regresso), restando claro assim que o 

processo de recuperação judicial não afeta as garantias ou garantidores estranhos ao 

processo, bem como afrontaria a previsão do art. 58, § 1º da Lei 11.101/2005 com relação 

às garantias reais. 

Ocorre que, ao homologar o plano de recuperação judicial e, com isso, conceder 

o processo de recuperação à empresa devedora, muitos são os juízes e tribunais que não 

acolhem essa tese dos credores, baseando-se no já mencionado princípio da soberania das 

decisões da assembleia de credores. Ou seja, se a assembleia decidiu aprovar um plano 

de recuperação judicial que estendeu os efeitos da novação aos coobrigados e garantias 

reais, ou simplesmente determina a sua liberação, então deve ser a vontade da maioria 

dos credores presentes na assembleia ser respeitada, vinculando todos os credores, não 

podendo o Poder Judiciário ir contra tal decisão. 

Entretanto, alguns tribunais e juízes entendem que tal dispositivo do plano afronta 

a expressa previsão legal do art. 49, § 1º da Lei 11.101/2005, já destacada anteriormente, 

assim como a previsão do § 1º, do art. 50 dessa mesma lei, a qual estabelece que: “Na 

alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição 

somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva 

garantia”. 

Assim, nesse entendimento, poderia o magistrado do processo de recuperação 

judicial declarar a nulidade de tais cláusulas, fazendo assim o seu controle de legalidade 

do plano de recuperação judicial, nos termos dos entendimentos já apontados 

anteriormente e no que prevê o já mencionado enunciado nº. 44 da “I Jornada de Direito 

Comercial CJF/STJ”. 

Conforme se pode notar, o tema da liberação de garantias tem sido o principal 

ponto de conflito entre a supremacia da decisão dos credores em assembleia em contraste 

com a necessidade do controle de legalidade do plano. 



Assim, a posição sobre este tema não está devidamente pacificada nos tribunais 

de justiça dos diversos estados do Brasil e nem sequer no STJ – a menos até a pouco 

tempo – o qual possui como missão constitucional justamente a unificação da 

jurisprudência pátria. 

O que se verificava nas diversas decisões sobre o tema são três posições distintas: 

(i) o entendimento pela prevalência da decisão da maioria dos credores proferida na 

assembleia geral de credores, vinculando a todos; (ii) o entendimento pela ilegalidade na 

previsão de supressões das garantias, devendo ser efetivado o controle de legalidade pelo 

juízo com a declaração de nulidade das cláusulas que possuam este conteúdo, ou ainda; 

(iii) um terceiro entendimento que não declara a ilegalidade dessa cláusula, mas declara 

que ela somente terá validade com relação aos credores que votaram favoravelmente ao 

plano e não tenham expressamente manifestado contrariamente à liberação de suas 

garantias. 

Há ainda uma quarta posição quanto a esse tema, capitaneada pelo autor Fábio 

Ulhoa Coelho e o ministro do STJ Luís Felipe Salomão, que prevê a ilegalidade da 

liberação das garantias fidejussórias, mas pela sua possibilidade com relação às garantias 

reais, o que será melhor destacada no próximo tópico. 

Conforme se pode notar, essa variedade de entendimentos dos tribunais sobre este 

tema sempre trouxe uma grande insegurança jurídica tanto aos credores quanto as 

próprias empresas em recuperação judicial, tornando essa questão uma verdadeira 

“loteria” a todos os envolvidos, eis que a sorte dos devedores ou credores fica a cargo do 

sorteio na distribuição do juízo ou câmara julgadora que irá analisar o caso. 

As consequências de tal cláusula são enormes para ambas as partes (devedor e 

credor), já que pode garantir a extinção de ações executivas em andamento, a perda de 

garantias reais, além da desnaturação completa de determinadas características de 

operações de crédito, bem como a extensão dos efeitos da blindagem do processo de 

recuperação judicial a pessoas físicas e jurídicas que não fazem parte dessa ação. 

Em razão disso, foi por bem que a 2ª Seção do STJ proferiu, no dia 12/05/2021, 

duas decisões de extrema importância sobre o tema, mais precisamente os recursos REsp 

nº. 1.794.209/SP e REsp nº. 1.885.536/MT, com os quais se espera que ponha um fim a 

toda essa divergência que nada contribui como a segurança jurídica no ambiente de 

negócios do Brasil. 

Tais decisões são de extrema importância, tendo em vista que a 2ª Seção do STJ 

é um órgão que engloba a terceira e quarta Turmas deste tribunal, as quais são 

responsáveis pelas ações e recursos referentes ao tema aqui em discussão, além de outras 

questões. 

Contudo, mesmo nessa seção restou evidente a divisão existente entre os ministros 

do STJ com relação ao tema. 

Assim, será a seguir melhor analisada a jurisprudência do referido tribunal, a 

forma com que essa matéria era entendida e a nova posição adotada, bem como as 

consequências que poderão advir desse entendimento. 

 



III – DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DA RECENTE 

DECISÃO DA 2ª SEÇÃO DESTE TRIBUNAL 

Conforme destacado, o assunto aqui abordado está longe de ser ainda uma 

unanimidade nos tribunais de justiça dos estados, bem como no próprio STJ mas, contudo, 

parece que este último deu recentemente um passo para a pacificação do entendimento 

sobre essa matéria, com o julgamento dos já destacados REsp nº. 1.794.209/SP e REsp 

nº. 1.885.536/MT. 

Contudo, até o julgamento dos aludidos recursos em maio do presente ano de 

2021, o que se via no STJ era uma posição clara da 3ª Turma deste tribunal com relação 

à validade da cláusula de suspensão ou extinção das garantias, sejam elas as fidejussórias 

(garantias pessoais, tal como o aval e a fiança), ou garantias reais (hipoteca, anticrese ou 

penhor), e a necessidade de seu alcance em face de todos os credores. 

É o que se viu nos julgamentos dos recursos Resp nº. 1.532.943 de 2016, REsp nº. 

1.700.487/MT de 2019, ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, além do 

Resp nº. 1.863.842/RS de 2020, de relatoria da Ministra Nancy Andrigh, além de outros 

recursos desta turma, sendo esses alguns exemplos de jurisprudência favoráveis à 

validade e legalidade das cláusulas de suspensão das garantias. 

Mais do que isso, esse entendimento, até então predominante na 3ª Turma do STJ, 

era claro em negar qualquer tipo de restrição da supressão de garantias apenas aos 

credores que tenham votado favoravelmente ao plano, sendo claro nessas decisões que 

todos os credores devem se submeter aos efeitos desta cláusula. 

Nestes julgados, o principal argumento para fundamentar esse entendimento é: 

serem tais garantias reais ou fidejussórias direitos disponíveis por parte do credor, razão 

pela qual não haveria qualquer óbice na sua disposição, conforme trecho abaixo destacado 

do REsp nº. 1.850.287/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a qual afirma: 

“(...) como direito disponível, mostra-se absolutamente possível 

(e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o 

estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula 

que estabelece a supressão das garantias reais e fidejussórias. 

Afinal, se a cláusula supressiva fosse contrária ao direito posto 

e, portanto, inválida, não poderia produzir efeitos nem sequer 

àqueles que com ela consentiram expressamente, o que, como 

assinalado, refugiria sobremaneira da natureza do direito em 

análise e, principalmente, dos contornos efetivamente gizados na 

Lei n. 11.101/2005 (...)”. 

Além disso, para justificar e fundamentar o alcance em face de todos credores 

(mesmo aqueles que votaram contrariamente ao plano ou apresentaram ressalvas), 

destacam os ministros nesses julgados a necessidade de observância ao Princípio 

Majoritário da votação do plano, eis que tal princípio valeria a todos, estando estritamente 

vinculada com a soberania da decisão dos credores proferida em assembleia de credores. 

Já as decisões da 4ª Turma do STJ tem-se destacado que a novação operada pelo 

plano de recuperação judicial, prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005, é uma novação sui 

generis, tendo em vista que dependente de uma condição resolutiva consistente no 



cumprimento do plano, eis que em caso de decretação de falência da empresa devedora, 

retornam as obrigações as suas condições iniciais, nos termos do art. 61, § 2º da Lei 

11.101/2005. 

Ou seja, que a novação prevista na Lei 11.101/2005, como um efeito da aprovação 

do plano de recuperação judicial, é distinta da novação prevista no Código Civil, a qual 

prevê em seu art. 364 a extinção das garantias da dívida. 

Em razão disso, bem como diante das demais previsões legais da Lei 11.101/2005, 

tal como o já tantas vezes mencionado art. 49, § 1º da Lei 11.101/2005, não poderia o 

plano afastar as garantias vinculadas as operações novadas pelo plano, não atingindo essa 

novação as garantias dos credores. Destaca-se nesse sentido o julgado da 4ª Turma do 

STJ o REsp nº. 1761564/RS, de relatoria do Ministro Marco Buzzi. 

No entanto, com o fim de pacificar a jurisprudência sobre o tema, a 2ª Seção do 

STJ reuniu-se para o julgamento de dois recursos sobre o tema, sendo eles o REsp nº. 

1.794.209/SP e o REsp nº. 1.885.536/MT, conforme já mencionado. 

Nestes recursos ficou reconhecido pela maioria dos ministros da 2ª Seção do STJ, 

que as cláusulas de supressão de garantias somente poderão ter efeitos com relação aos 

credores que concordarem expressamente com ela, ou que votaram favoravelmente ao 

plano de recuperação judicial, sem que tenham apresentado qualquer ressalva a este ponto 

do plano. Veja abaixo a ementa do aludido REsp nº. 1.794.209/SP: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 

NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. 

IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU 

SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. 

NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 

(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a 

controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação 

judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias 

pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa 

concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que 

estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas 

aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma 

ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da 

assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se 

posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da 

garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de 

recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. 

Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon 

Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em 

recurso especial interposto por CCB BRASIL – China 

Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido. 

 



Interessante notar que não partilharam desse entendimento e, portanto, tendo 

votado de forma contrária, os ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Paulo 

de Tarso Sanseverino, todos eles membros da 3ª Turma do aludido tribunal. 

Já os ministros que votaram favoravelmente ao entendimento agora majoritário da 

2ª Seção do STJ são: Ricardo Villas Bôas Cueva, Nancy Andrighi, Raul Araújo, Antonio 

Carlos Ferreira e Marco Buzzi, sendo esses três últimos membros da 4ª Turma julgadora 

do STJ, com os dois primeiros sendo membros da 3ª Turma. 

Destaca-se ainda que o ministro Luís Felipe Salomão foi vencido em parte nestes 

dois julgamentos, eis que apresentou uma solução distinta das duas posições existentes 

entre esses dois grupos, pois no seu entender a validade da supressão das garantias, por 

expressa previsão do plano de recuperação judicial, com relação a todos os credores 

indistintamente, apenas teria cabimento com relação às garantias reais, mas incabível com 

relação às garantias fidejussórias. 

Com relação a essas últimas, o referido ministro afirma em seu voto parcialmente 

divergente:  

“(...) com relação à fiança, ao aval e ao direito de regresso, 

garantias fidejussórias (de direito pessoal), por haver expressa 

disposição legal e por se tratar de exceção ao princípio 

majoritário na aprovação do plano, elas não podem ser afastadas 

automaticamente (...)”. 

 

A expressa previsão legal mencionada no trecho acima é o § 1º, do art. 49 da Lei 

11.101/2005, o qual já foi aqui transcrito. Menciona ainda que diversas outras normas do 

ordenamento jurídico que reforçam essa posição, tal como o art. 828, inciso III do Código 

Civil, com relação ao fiador, e o art. 32 da Lei Uniforme de Genebra e art. 899 do Código 

Civil, com relação ao aval, sendo que neste último caso fica ainda mais evidente essa 

impossibilidade, diante da total autonomia da obrigação do avalista. 

Já com relação às garantias reais, a realidade é outra, ainda segundo ministro Luís 

Felipe Salomão, não há na norma recuperacional qualquer menção expressa nesse 

sentido, da mesma forma que a destacada acima e, pelo contrário, não há na legislação 

qualquer dispositivo que impeça a novação completa dos créditos de natureza real. 

Assim, poderia o plano muito bem prever a liberação dessas garantias, por ser este 

um direito disponível, estando os créditos dessa natureza totalmente sujeitos ao processo 

de recuperação judicial, havendo até classe específica deste tipo de dívida, razão pela qual 

todos os elementos dessas obrigações podem ser alterados pelo plano aprovado. 

E essa alteração deverá atingir todos os credores arrolados dessa classe, em razão 

da soberania da decisão assemblear e do Princípio Majoritário. Além disso, nem mesmo 

a previsão do § 1º, do art. 50 da Lei 11.101/2005 impediria tal possibilidade de supressão, 



já que, no entender do autor Fábio Ulhoa Coelho3, tal disposição serve apenas para 

garantir ao credor o seu direito de preferência sobre tais bens, em caso de falência. 

Contudo, o entendimento hoje majoritário constante na 2ª Seção do STJ (após 

o recente julgamento dos recursos aqui mencionados) é a de que tanto as garantias 

pessoais (fidejussórias), quanto as garantias reais, só podem ser suprimidas com a 

expressa concordância do credor titular de tais garantias, seja pelo voto favorável 

sem qualquer ressalva ao plano que contenha essa previsão, seja por alguma outra 

manifestação de vontade do credor, que demonstre o seu animus novandi com relação a 

este ponto. 

O ministro relator de ambos os precedentes aqui em discussão, o Sr. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, destaca em seu voto vencedor não apenas a já mencionada 

característica sui generis da novação prevista na Lei de Recuperação Judicial e Falências, 

a qual não atinge as garantias, mas também outras previsões legais desta lei que 

resguardaria as garantias dos credores. 

Com relação especificamente às garantias fidejussórias, destacou o relator que a 

preservação dessas garantias preserva o direito dos credores em prosseguir ou ajuizar 

ações contra terceiros, os quais não fazem parte do processo de recuperação judicial. 

Além disso, não se pode olvidar que a previsão expressa do § 1º do art. 49 da Lei 

11.101/2005 impõe um limite aos efeitos do processo de recuperação judicial, dentre eles 

a novação causada pela aprovação do plano, juntamente com a previsão do art. 361 do 

Código Civil, onde consta a previsão de que a novação não se presume, devendo o credor 

expressamente concordar com tal medida, o que pode ser feito com o voto favorável ao 

plano, e não com uma imposição em razão da decisão da maioria dos credores presentes 

na assembleia.  

Ainda com relação às garantias fidejussórias, destaca-se que a própria inclusão da 

previsão de que os credores conservam seus direitos em relação aos coobrigados, isso no 

primeiro parágrafo do art. 49, sendo que em seguida no seu § 2º destacar que as obrigações 

sujeitas ao processo recuperacional “(...) observarão as condições originalmente 

contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de 

modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”, deixa evidente que 

a supressão dessas garantias não estão dentro dos pontos passíveis de mudança caso 

o plano estabeleça de modo diverso. 

Nesse sentido, as previsões contidas no plano que podem modificar as condições 

iniciais das obrigações sujeitas à recuperação judicial, nos termos do aludido § 2º do art. 

49, diz respeito somente às obrigações em si (tal como valores, prazos e parcelas), as 

quais o relator dos recursos fez questão de destacar que não se confundem com garantias 

mencionadas no § 1º. 

O que faz todo sentido eis que, caso as garantias fidejussória estivesse dentro das 

condições passíveis de modificação pelo plano, deveria constar a menção dessas garantias 

 
3 Nesse sentido, segue as palavras deste autor: “Neste caso [convolação em falência], para assegurar que 
o credor hipotecário, pignoratício ou anticrédico possa exercer sua preferência na liquidação falimentar, 
a LF estabelece que o bem onerado não pode ser alienado sem a concordância daquele (art. 50, § 1º).” 



de forma expressa no § 2º do art. 49, o que não foi feito e, caso assim fosse, não haveria 

sequer a necessidade de o § 1º existir.  

Deste modo, a separação entre o § 1º, consistente na previsão de conservação dos 

direitos dos credores com relação aos coobrigados, com o § 2º onde prevê que as 

condições originalmente contratadas podem ser modificadas pelo plano, já deixa evidente 

a intenção do legislador em afastar dos efeitos do plano as obrigações dos coobrigados.  

Já com relação às garantias reais, entende o relator que o § 1º, do art. 50 da Lei 

11.101/2005 é claro em determinar que a suspensão ou supressão dessa garantia somente 

pode se dar com a expressa manifestação do credor titular dessa garantia nesse exato 

sentido. 

Ainda com relação à garantia real, nos julgados em análise é destacado que o 

restabelecimento das condições originais da obrigação em razão do descumprimento do 

plano, apenas se daria se esse descumprimento ocorrer dentro do prazo de 2 (dois) anos 

da supervisão judicial sendo que, caso esse descumprimento se dê após esse prazo, terá o 

credor que executar o plano, não retomando a validade de sua garantia. 

Com isso, resta evidente o interesse do credor em manter o status de seu crédito 

como possuidor de garantia real. 

Ainda segundo os termos do voto vencedor, o § 1º do art. 50 possui intenção não 

apenas de garantir a inclusão do credor na classe dos credores reais, em caso de 

descumprimento e convolação da recuperação judicial em falência, mas sim “de manter 

suas garantias nos termos originariamente contratados para o caso de execução do plano 

de recuperação judicial ou decretação da falência”4. 

Por fim, no voto vencedor estabeleceu que esse entendimento garantiria inclusive 

uma melhora nas condições de concessão de crédito por parte das instituições financeiras 

em favor das sociedades empresarias. 

De qualquer forma, conforme foi aqui destacado, percebe-se que a grande questão 

discutida nestes julgados é se a supressão das garantias previstas no plano aprovado, pode 

atingir o credor que não anuiu com tal medida. 

Neste ponto, a posição vencedora na 2ª Seção do STJ destacou claramente que tais 

direitos são disponíveis e, portanto, podem ser passíveis de transação por parte de seus 

titulares e, por essa razão, entende-se que a concordância do credor pode sim afastar tais 

garantias, sejam reais ou fidejussórias. Assim, veja que neste ponto as diferentes visões 

existentes dentro do STJ se convergem.  

Contudo, o ponto central é claramente se a aprovação do plano com tais previsões, 

poderia ou não atingir os credores que não concordaram com a liberação de suas garantias, 

ou melhor, se esse ponto é um preceito legal que não admite modificação por parte da 

assembleia geral de credores, ou se estaria dentro das questões comerciais que não 

admitem a interferência do Poder Judiciário. 

 
4 REsp nº. 1.794.209/SP, julgado em 12/05/2021. 



Neste caso, a 2ª Seção do STJ entendeu que a manifestação de vontade expressa 

de cada credor titular de tais direitos é item essencial para que as cláusulas de supressão 

de garantias possam produzir todos os seus efeitos e, com isso, superar as proteções legais 

quanto a esse aspecto do crédito, já que se tratam de direito disponível. 

Portanto, verificou-se que o controle de legalidade do plano de recuperação 

judicial pode e deve também ser feito para moderar os efeitos das cláusulas de supressão 

de garantias previstas no seu conteúdo, trazendo-o assim aos parâmetros legais. 

Assim, o que se espera é que esse entendimento agora majoritário no STJ seja 

utilizado para pacificar a jurisprudência com relação a este assunto e, com isso, encerrar 

a insegurança jurídica que ronda esse assunto, a qual traz tantos efeitos deletérios no 

mercado de crédito no Brasil.  

 

IV – DOS EFEITOS CONCRETOS DESSE NOVO ENTENDIMENTO 

Com os recentes julgados dos REsp nº. 1.794.209/SP e REsp nº. 1.885.536/MT 

aqui destacados, o que se espera é que o entendimento constante e defendido pela maioria 

dos ministros da 2ª Seção do STJ nesses acórdãos, passe agora a guiar as decisões dos 

diversos tribunais e juízos de primeira instância quando tiverem que efetivar o devido 

controle de legalidade do plano. 

Assim, a primeira consequência – muito positiva por sinal – é diminuir a 

insegurança jurídica que passou a rondar as garantias das operações de crédito em face 

de sociedades empresárias em procedimento recuperacional ou que podem vir a requerer 

a sua recuperação judicial. 

Isso porque, as garantias, em especial as fidejussórias, garantem ao credor uma 

maior segurança e uma maior taxa de recuperabilidade do seu crédito, diminuindo os 

riscos envolvidos na realização de operações de crédito, o que por sua vez diminui os 

juros cobrados nessas operações. 

Além disso, quando se é concedido um empréstimo com garantias, sejam reais ou 

pessoais, o credor espera que tais garantias sejam minimamente respeitadas, sendo que a 

previsão de sua supressão com a aprovação do plano de recuperação judicial, claramente 

enfraquece esse instituto. 

E não há que se dizer que a manutenção da possibilidade de cobrar os coobrigados 

estranhos ao processo de recuperação judicial possa vir a afetar as chances de recuperação 

e manutenção da atividade econômica da empresa devedora, tendo em vista que ela 

obviamente irá aproveitar eventuais pagamentos realizados por esses terceiros 

garantidores, diminuindo assim o seu passivo. 

Até aqui verifica-se que os efeitos que poderão advir desse entendimento são 

benéficos aos credores e devedores. 

Seja como for, o entendimento da 2ª Seção do STJ não impede a liberação das 

garantias, mas apenas determina que o credor titular deva concordar com ela, aumentando 

assim a necessidade de um maior diálogo entre as partes na construção de uma solução 

conjunta da situação de crise econômico-financeira da empresa devedora. 



Com isso, é certo que tal decisão terá grande impacto nas recuperações judiciais 

em andamento e nas que virão a surgir, tendo em vista que já é praticamente uma cláusula 

padrão dos planos de recuperação a supressão das garantias reais e fidejussórias, em 

especial essa última, já que teria como efeito livrar os coobrigados dos títulos sujeitos ao 

plano de ações executivas. 

O mais importante, contudo, é justamente trazer uma maior previsibilidade nas 

operações de crédito, o que apenas irá beneficiar a todos os envolvidos. 

 

V – CONCLUSÃO 

Conforme se pode verificar, com essa recente decisão do Superior Tribunal de 

Justiça começou a se desenhar uma posição definitiva e pacífica deste tribunal com 

relação ao cabimento e possibilidade da supressão das garantias reais e fidejussórias, em 

razão da aprovação do plano de recuperação judicial que possua essa previsão. 

Os julgados aqui destacados trazem o entendimento de que são válidas essas 

cláusulas de supressão de garantias, pois são direitos disponíveis, podendo assim o credor 

concordar em renunciá-los. Contudo, a concordância expressa do credor titular de tais 

garantias com tal dispositivo, seja votando favoravelmente ao plano sem qualquer 

ressalva, seja ainda por outro meio que expresse essa vontade, é essencial para a aplicação 

desse dispositivo. 

Este entendimento vai ainda de encontro com a jurisprudência do STJ com relação 

às características únicas da novação decorrente da aprovação do plano de recuperação 

judicial, bem como com o entendimento de que a recuperação judicial, em regra, não afeta 

os direitos dos credores em relação aos coobrigados. 

É certo ainda que tal entendimento está em consonância com a legislação 

falimentar e civil, em especial o art. 49, § 1º da Lei 11.101/2005 e art. 50, § 1º dessa 

mesma lei, sendo a necessidade de manifestação expressa do credor, para a validade de 

tal cláusula, uma importante solução dada a essa questão, pois protege as garantias, 

juntamente com o direito do credor em demandar terceiros alheios ao processo 

recuperacional, ao mesmo tempo que fortalece e incentiva a composição das partes 

envolvidas, pois a liberação das garantias vai depender da concordância de seu titular. 

Além disso, traz uma maior segurança aos credores titulares de garantias, pois 

simplesmente evitam a banalização de sua suspensão ou anulação em decorrência de 

decisões tomadas por terceiros. 

Assim, espera-se que esse novo posicionamento venha de fato uniformizar a 

jurisprudência dos tribunais estaduais e as decisões dos juízos de primeira instância, para 

com isso trazer uma maior segurança jurídica nas relações comerciais, em especial em 

relação ao mercado de crédito. 

Com a uniformização da jurisprudência neste sentido, é de se esperar a diminuição 

do risco para as instituições concedentes de créditos, com a melhora na previsibilidade e 

segurança jurídica desses negócios, tenha como consequência uma efetiva diminuição dos 



juros envolvidos nessas operações, favorecendo e aumentando a oferta de crédito no 

mercado como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 


