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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2179321-68.2017.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante 
AMPLIMATIC S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado O JUIZO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES 
(Presidente) e AUGUSTO REZENDE.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Alexandre Marcondes
Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2179321-68.2017.8.26.0000

Comarca: São José dos Campos

Agravante: Amplimatic S/A

Agravado: O Juízo

Interessado: Alfredo Luiz Kugelmas (Administrador Judicial)

Juiz: Alessandro de Souza Lima

VOTO Nº 12.616

Recuperação judicial. Decisão que convola a recuperação 
judicial em falência. Empresa paralisada desde o ajuizamento 
da recuperação, ocorrido há mais de dois anos. Stay period há 
muito superado. Não realização de qualquer ato inerente à 
recuperação judicial. Plano de recuperação apresentado fora 
do prazo improrrogável previsto no art. 53 da Lei nº 
11.101/2005. Patente inviabilidade econômica da recuperanda. 
Decisão mantida. Agravo desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 

a r. decisão reproduzida a fls. 38/41, declarada a fl. 44, que convolou a 

recuperação judicial da agravante em falência.

Sustenta a agravante, em síntese, que a breve 

paralisação de suas atividades ocorreu com o fim de evitar o aumento do 

passivo da empresa. Salienta que o plano de recuperação foi apresentado, 

embora com atraso. Afirma que as hipóteses legais para a convolação da 

recuperação em falência são taxativas e não estão configuradas no caso 

concreto. Alega que a análise dos requisitos inerentes ao plano de 

recuperação é de competência exclusiva da assembleia geral de credores.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

recursal foi indeferido (fls. 56/57).
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O Administrador Judicial e a D. Procuradoria Geral 

de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso (fls. 59/61 e 63/66).

Não há oposição ao julgamento virtual.

 

É o relatório.

Não prospera o inconformismo.

Ao indeferir a antecipação dos efeitos da tutela 

recursal destaquei o seguinte:

“Aparentemente, a paralisação que a agravante chama de "breve" 

perdura ao menos desde o ajuizamento da ação, ocorrido em 28/10/2015, e não 

há qualquer sinal aparente de retomada da atividade fabril. 

Além disso, o stay period há muito foi superado e até a presente 

data não houve a realização de qualquer ato inerente à recuperação judicial, 

notadamente a publicação dos editais previstos na Lei nº 11.101/05 e a 

realização de assembleia geral de credores.

Ademais, o plano de recuperação foi apresentado somente em 

06/07/2017 (fls. 859/883 dos autos de origem) e o artigo 53 da Lei nº 

11.101/05 é claro ao dispor que o plano será apresentado pelo devedor em juízo 

no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que 

deferir o processamento da recuperação judicial (ocorrida no caso em 

08/12/2015 fls. 173), sob pena de convolação em falência.

Isso tudo sem contar as razões do administrador judicial, que tem 

opinado reiteradamente pela quebra da empresa em 08/08/2017 o administrador 

chegou a atestar que o pátio fabril da recuperanda está "fechado e abandonado, 

inclusive com placa de anúncio de venda em leilão" (fls. 906)”.

Os fundamentos que levaram ao indeferimento da 

antecipação da tutela recursal servem, agora, para o desprovimento do 
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recurso, pois a inviabilidade da recuperação judicial da agravante é patente, 

inconvincente o argumento de que a empresa realizou apenas uma “parada 

técnica” para não ter seu passivo aumentado, ausente, a par disso, qualquer 

elemento concreto indicativo de que a agravante tem condições de se 

recuperar.

O princípio da preservação da empresa albergado no 

artigo 47 da Lei nº 11.101/2005 não pode ser utilizado para manter no 

mercado empresas inviáveis.

A respeito de referido princípio observa Manoel 

Justino Bezerra Filho que “A recuperação judicial destina-se às empresas que estejam 

em situação de crise econômico-financeira, com possibilidade, porém, de superação; pois 

aquelas em tal estado, mas em crise de natureza insuperável, devem ter sua falência 

decretada, até para que não se tornem elemento de perturbação do bom andamento das 

relações econômicas do mercado” (Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 

Ed. RT, 12ª edição, 2017, p. 159).

 Confira-se, na mesma linha, a lição de João Pedro 

Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea: “Nem toda empresa merece 

ser preservada. Não existe, no direito brasileiro ou em qualquer outro do que temos 

notícia, um princípio da “preservação da empresa a todo custo”. Na verdade, a LREF 

consagra, no sentido exatamente oposto, um princípio complementar ao da preservação da 

empresa que é o da retirada do mercado da empresa inviável. Ora, não é possível  nem 

razoável  exigir que se mantenha uma empresa a qualquer custo; quando os agentes 

econômicos que exploram a atividade não estão aptos a criar riqueza e podem prejudicar 

a oferta de crédito, a segurança e a confiabilidade do mercado, é sistematicamente lógico 

que eles sejam retirados do marcado, o mais rápido possível, para o bem da economia 

como um todo, sempre com a finalidade de se evitar a criação de maiores problemas” 

(Recuperação de Empresas e Falência: Teoria e Prática na Lei 11.101/2005, 

Ed. Almedina, 2016, p. 77).

Consoante precedente do E. Superior Tribunal de 
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Justiça, “A função social da empresa exige sua preservação, mas não a todo custo. A 

sociedade empresária deve demonstrar ter meios de cumprir eficazmente tal função, 

gerando empregos, honrando seus compromissos e colaborando com o desenvolvimento 

da economia, tudo nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/05” (AgRg no CC 

110250/DF, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/09/2010).

Não bastasse, o prazo do artigo 53 da Lei nº 

11.101/2005 é peremptório e seu descumprimento é causa de convolação da 

recuperação judicial em falência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  Insurgência contra decisão que 
concedeu a recuperação judicial à agravada  Microempresa - Não 
apresentação do plano de recuperação no prazo de 60 dias previsto no art. 53 
da Lei 11.101/2005 - Hipótese em que é incontroverso o descumprimento da 
exegese legal. Prazo improrrogável, conforme dispõe a própria lei de regência 
 Descumprimento do disposto no artigo 71, caput, e inciso III, da Lei 

11.101/2005 - Convolação da recuperação em falência  Exegese do artigo 73, 
II, da Lei 11.101/2005  Recurso provido” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 
2250552-92.2016.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. 
Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 14/08/2017).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Convolação em falência em razão 
da não apresentação do plano de recuperação no prazo de 60 dias a que alude 
o art. 53 da LRF. Hipótese em que é incontroverso o descumprimento da 
exegese legal. Prazo improrrogável, conforme dispõe a própria lei de 
regência. Plano não apresentado apesar de decorrido mais de um ano do 
deferimento do processamento da recuperação. - AGRAVO DESPROVIDO” 
(TJSP, Agravo de Instrumento nº 2212308-65.2014.8.26.0000, 2ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 
09/09/2015).

“Recuperação judicial. Convolação em falência em virtude da 
apresentação intempestiva do respectivo plano, bem como da constatação de 
irregularidades outras que culminaram no esvaziamento das atividades 
desenvolvidas pela recuperanda. Extensão dos efeitos da quebra a terceira 
empresa, Aliança, integrante do mesmo grupo econômico da devedora. 
Sugestão de decisão extra petita em razão da ampliação do alcance da 
falência. Descabimento. Argumento que envolve a defesa de interesses de 
terceira, a quem cabe a tutela da própria esfera jurídica. Art. 6º do CPC. 
Extensão dos efeitos que de todo modo foi expressamente requerida pela 
Administradora Judicial. Sociedade recuperanda que tinha plena ciência das 
irregularidades apontadas nos autos, a ela imputadas. Alegação de surpresa e 
de falta de oportunidade para manifestação a respeito da denúncia de 
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coligação empresarial irregular que soa quando menos duvidosa. Ofensa aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa não configurada. Transferência 
por outro lado da totalidade do maquinário da autora à mencionada terceira, 
a título de pretenso arrendamento, que não foi noticiada no âmbito da 
recuperação judicial e tampouco apontada no respectivo plano de 
recuperação. Compartilhamento por parte das empresas de matéria prima e 
da mesma estrutura física que evidencia a confusão patrimonial existente. 
Identidade de atuação de ambas as sociedades constatada. Atividade produtiva 
da empresa devedora que se encontra outrossim confessadamente paralisada. 
Impossibilidade de atendimento aos objetivos do instituto da recuperação 
judicial e às metas traçadas no plano correspondente caracterizada. 
Intempestividade do plano de recuperação, por seu turno, corretamente 
reconhecida. Prazo de 60 dias, à luz do art. 53, caput, da Lei nº 11.101/2005, 
contado do deferimento do processamento da recuperação, e somente 
superável em circunstâncias excepcionalíssimas, devidamente justificadas, 
ausentes no caso concreto. Decisão de Primeiro Grau, que determinou a 
quebra, mantida. Agravo de instrumento da recuperanda a que se nega 
provimento” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2070668-74.2014.8.26.0000, 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 
08/10/2014).

Ademais, como bem destacou o Administrador 

Judicial, “a empresa não atende o principal objetivo social que é a manutenção de 

empregos, ou seja, a paralisação técnica não é um meio para se reerguer e sim uma forma 

fraudulenta de se esquivar de suas obrigações para com seus credores” (fl. 61).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso.

                                   ALEXANDRE MARCONDES
                                Relator
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