
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.654.249 - GO (2017/0031133-3)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE : VISAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO - EIRELI - ME - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL

ADVOGADOS : MURILLO MACEDO LÔBO E OUTRO(S) - GO014615 
 FÁBIO SANTANA NASCIMENTO  - GO026358 
 WALDÊ DE SOUZA FARIA JÚNIOR  - GO038831 

AGRAVADO  : BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO : LUIZ GONZAGA SOARES GIL  - GO024200 
INTERES.  : DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 
ADVOGADO : DIOGO SIQUEIRA JAYME  - GO027769 

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA 
ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. 
REEXAME DE PROVA.
1. Ressalvada a viabilidade econômica da empresa em recuperação 
judicial, submete-se ao crivo do Poder Judiciário, nos termos da Lei 
11.101/2005, o exame da legalidade dos procedimentos para a fruição do 
favor legal, entre eles as formalidades necessárias à validade da 
assembleia de credores que aprovou o plano de recuperação judicial. 
Precedentes.
2. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame 
de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. 

ACÓRDÃO

  A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao 
agravo interno, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. 
Ministros Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi, Lázaro 
Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região) e Luis Felipe 
Salomão votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

 
 Brasília (DF), 21 de novembro de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI  
Relatora
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.654.249 - GO (2017/0031133-3)
  

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Visão Distribuidora de 

Materiais de Construção EIRELI Ltda - em recuperação judicial, interpõe agravo 

interno em face da decisão de fls. 648/658, que negou seguimento ao recurso 

especial.

Alega que foram utilizadas premissas errôneas, diante do que se 

pretende, diversamente do percebido, é a atuação do Poder Judiciário para evitar as 

violações cometidas pelo julgado estadual.

Sustenta que ocorreu o prequestionamento do art. 35, inciso I, alínea 

"f", da Lei 11.101/2005, porque o dispositivo legal constou da ementa do acórdão 

recorrido.

Adiciona que o contexto fático descrito pelo TJGO deturpa a verdade 

real acerca da existência de prejuízo aos demais credores e de excessos praticados 

pelo administrador judicial, não se aplicando a Súmula 7/STJ à questão.

Afirma que os temas relativos à ilegitimidade passiva do Banco do 

Brasil para arguir a nulidade e a necessidade o quórum mínimo de 25% dos 

credores para convocar a assembleia são matérias de ordem pública, portanto 

dispensam o prequestionamento, que de todo modo está presente.

Insiste que há equívoco quanto à delimitação da controvérsia porque, 

contrariamente ao consignado, é a aprovação de aditivo e não a substituição da 

proposta do plano de recuperação judicial, o que dispensa a publicação de edital, 

conforme autorizado pelo art. 56, § 3º, da Lei 11.101/2005, sem causar prejuízo aos 

credores ausentes, premissa que não foi afastada pelo decisório agravado, devendo 

proporcionar a reforma do julgado estadual por este fundamento.

Por fim, reitera o pedido de concessão de efeito suspensivo porque a 

assembleia está prevista para ocorrer nos dias 30 de maio e 7 de junho de 2017.

Intimado, o Banco do Brasil S.A. se manifesta às fls. 277/680, em 
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impugnação, no sentido de que não foram combatidos na integralidade os 

fundamentos da decisão agravada, cabendo a incidência da Súmula 182/STJ, com 

aplicação dos arts. 1.021, § 4º, e 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil atual.

É o relatório.
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.654.249 - GO (2017/0031133-3)
  

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): Não merece 

reforma a decisão agravada.

Constou claramente na decisão ora agravada que o requisito da 

legalidade não obteve observância estrita na assembleia que aprovou o plano de 

recuperação judicial, circunstância que exige a interferência do Poder Judiciário, eis 

que não se trata meramente na análise da viabilidade econômica do 

empreendimento. Para rechaçar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, 

somente com o reexame do contexto fático e probatório, tentame de impossível 

realização em razão do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

Dessa forma, a agravante não trouxe novos elementos tendentes à 

reforma da decisão, que reitero por seus próprios fundamentos (fls. 648/658):

Cuida-se de recurso especial interposto com fulcro nas alíneas "a" e 

"c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, visando à 

reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que 

deu provimento a agravo de instrumento manejado pelo Banco do 

Brasil S.A. em face da decisão do Juízo que homologou o plano de 

recuperação judicial e concedeu o favor legal. A ementa possui a 

seguinte redação (fls. 461/462):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA 

GERAL DOS CREDORES. RECURSO. SECUNDUM 

EVENTUM LITIS . PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA 

LEGALIDADE. NULIDADES RECONHECIDAS. VIOLAÇÃO À 

LEI Nº 11.101/2005. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

NOVA ASSEMBLEIA. DECISÃO REFORMADA.

1. As deliberações tomadas pelos credores, não impedem o 

Judiciário de promover um controle quanto à licitude das 

providências decididas em assembleia, devendo a vontade dos 

credores ser respeitada nos limites da lei, diante do que, o 

plano de recuperação aprovado poderá ser considerado nulo, 
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sendo-lhe negada a homologação judicial pretendida.

2. Existindo a implementação de aditivo ao plano de 

recuperação judicial originário e sendo explicadas as 

mudanças ocorridas na própria assembleia geral de credores 

realizada, com nítido prejuízo aos credores ausentes e que 

porventura tinham concordado com o plano inicialmente 

apresentado, há nulidade do procedimento por ofensa ao 

artigo 36 e artigo 56, § 3º, ambos da Lei nº 11.101/2005.

3. O administrador judicial excedeu as suas atribuições legais, 

ao indeferir os pedidos de votação, atinentes às teses 

suscitadas nas objeções opostas por alguns credores, sendo 

que tais matérias são de atribuição da assembleia geral de 

credores e não do administrador judicial, portanto, deveriam 

ser colocadas em votação, separadamente, a fim de que os 

credores deliberassem sobre cada irregularidade apontada, 

havendo nítida ofensa ao artigo 22 e artigo 35, inciso I, alínea 

"f", ambos da Lei nº 11.101/2005.

4. Concernente às teses de ilegalidade do plano de 

recuperação judicial apresentado pela Agravada, relativas à 

carência de 24 (vinte e quatro) meses para começar o 

pagamento aos credores, ao deságio de 50% (cinquenta por 

cento) do critério pertencente aos credores quirografários, à 

atualização da dívida sem juros legais, mas, somente, correção 

monetária pela TR e juros de 1% (um por cento) ao ano, ao 

pagamento total em somente 96 (noventa e seis) meses ou 8 

(oito) anos, entendo que elas se afiguram prejudicadas, diante 

da declaração de nulidade da assembleia geral de credores, 

devendo tais questões serem novamente apreciadas e votadas 

na nova assembleia a ser realizada.

Opostos embargos de declaração pela ora recorrente, foram 

rejeitados às fls. 478/490.

Nas razões do especial, Visão Distribuidora de Materiais de 

Construção - EIRELI - ME - em recuperação judicial, alega a 

violação dos arts. 35, inciso I, alíneas "a" e "f", 36, § 2º, 37 e 56, § 

3º, da Lei 11.101/2005, além de divergência com julgado do TJMG, 

ao ensejo de que quando da alteração do plano de recuperação na 

assembléia geral de credores não ocorreu violação do direito dos 

credores ausentes, estando o colegiado autorizado a promover os 

ajustes que entender necessários, diante de que se cuida de direitos 

disponíveis, como consta do acórdão paradigmático, aliás, de modo 
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que não existe a necessidade de publicação de outro edital 

convocatório.

Adiciona que apenas os credores presentes sofreram a diminuição 

dos seus créditos, de modo que o Banco do Brasil, que compareceu 

à sessão, não é parte legítima para questionar o resultado, devendo 

se submeter à vontade da maioria.

Sustenta que o administrador judicial não se excedeu e, ainda que 

houvesse irregularidades, ficariam sanadas pela aprovação.

Alega que apenas 25% dos credores de determinada categoria 

podem fazer a convocação da assembleia, de modo que não é 

admissível o acórdão se substituir ao quorum legal para determinar 

que outra seja realizada.

Por fim, aduz que eventuais irregularidades não eram objeto da 

assembleia geral de credores, por isso não havia espaço para 

discussão. 

Nas contrarrazões de fls. 583/588, o Banco do Brasil S.A. assere 

que a recorrente não demonstrou a violação dos dispositivos legais; 

que a peça possui motivação deficiente, sendo-lhe aplicável o 

Verbete 284 da Súmula do STF; que o propósito é o reexame dos 

fatos, vedado pela Súmula 7/STJ; e que a divergência não está 

comprovada, sujeitando o recurso à incidência da Súmula 83 desta 

Corte.

Às fls. 596/612, Dux Administração Judicial se manifesta em apoio à 

insurgência.

A admissibilidade positiva deveu-se à decisão de fls. 616/620, que 

não expõe os motivos da conclusão favorável.

Por intermédio da Petição 159.543/2007, a recorrente comunica a 

existência de fato novo, consistente no agendamento de nova 

assembleia geral de credores para os dias 30.5.2017 e 7.6.2017, 

circunstância que, no seu entender, pode tornar prejudicado o 

especial, por perda de objeto, motivo por que formula pedido de 

concessão de efeito suspensivo, baseando-se na viabilidade do 

recurso, a título de fumus boni juris , enquanto a possibilidade de 

sofrer prejuízo e despender vultosos gastos com a realização de 

outra sessão, sendo válida a anterior, confere-lhe o periculum in 

mora (fls. 636/646).

Assim delimitada a questão, aprecio o apelo.

Inicialmente, destaco que o acórdão recorrido foi publicado antes da 

entrada em vigor da Lei 13.105, de 2015, estando o recurso sujeito 

aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 

1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.
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Incide o enunciado 211 da Súmula do STJ quanto à alegada 

violação dos arts. 35, inciso I, alínea "f", e 36, § 2º, da Lei 

11.101/2005, assim como aos temas relativos à legitimidade da 

instituição financeira para questionar a aprovação do plano e ao 

quorum mínimo de 25% por categoria de credores para convocação 

de outra, por ausência de prequestionamento, nada obstante a 

oposição dos embargos de declaração, não encontrando, assim, 

condições de análise na instância especial, mormente porque não 

levantada a negativa de vigência do art. 535 do Código de Processo 

Civil de 1973.

Verifica-se, por outro lado, que foi consignado no julgamento da 

apelação cível, às fls. 450/457, que, apesar de o Poder Judiciário 

não estar autorizado a se imiscuir no exame da viabilidade 

econômica do plano de recuperação judicial, deve zelar pela 

legalidade do procedimento, requisito que não ficou satisfeito na 

hipótese dos autos, conforme as irregularidades que foram assim 

descritas, verbis :

Conquanto a assembleia geral de credores seja soberana para 

apreciar o plano de recuperação judicial, afirmam Luiz Roberto 

Ayoub e Cássio Cavalli, "o juiz deverá controlar a legalidade 

da assembleia. Vale dizer, o juiz deverá controlar a 

regularidade do procedimento de deliberação assemblear, 

verificando a regularidade do exercício do direito de voto 

pelos credores, bem como depurar do plano aprovado as 

cláusulas que não observem os limites legais. Conforme se 

lê do Enunciado 44 da Primeira Jornada de Direito Comercial 

do Conselho da Justiça Federal: A homologação de plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao 

controle judicial de legalidade" (in A Construção Jurisprudencial 

da Recuperação Judicial de Empresas, Ed. Forense GV-RIO, 

2013, pág. 2454). Grifei.

No caso, não obstante a convicção que tenho de que o 

Tribunal não deve inferir no negócio aprovado na assembleia 

geral de credores, salvo nas hipóteses apontadas, e muito 

embora o plano de recuperação judicial da Agravada tenha 

sido aprovado pela maioria expressiva dos credores, não é 

possível a sua manutenção, portanto houve irregularidades 

que feriram a norma de regência (Lei 11.101/2005 - Regula a 

recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário 

e da sociedade empresária). 
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DAS NULIDADES OCORRIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL 

DOS CREDORES

A priori , diante das várias nulidades suscitadas pelos credores, 

eventualmente ocorridas durante a assembleia geral, a ensejar 

a reforma da decisão que homologou, com ressalvas, o plano 

de recuperação judicial apresentado pela Insurgida, 

reporto-me, diretamente, às nulidades que ora reconheço 

pertinentes.

A primeira nulidade a ensejar a ilegalidade da assembleia 

geral de credores ocorrida no dia 27/11/2014 (fl. 275), 

refere-se à ausência de retificação ou publicação de novo 

edital com prazo hábil, delimitando o novo plano de 

recuperação judicial apresentado pela Recorrida, pois houve a 

realização de um "aditivo" ao plano original, modificando, com 

efetivo prejuízo aos credores, principalmente aos ausentes 

na assembleia, haja vista que houve a alteração em relação ao 

deságio, carência, forma de pagamento e prazo para 

cumprimento do plano de recuperação. 

Nestes termos, existiu descumprimento da regra do aritgo 36 e 

artigo 56, § 3º, ambos da Lei nº 11.101/2005, verbis :

 "Art.36. A assembleia-geral de credores será 

convocada pelo juiz por edital  publicado no órgão 

oficial e em jornais de grande circulação nas localidades 

da sede e filiais, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias , o qual conteráI:

I - local, data e hora da assembleia em 1ª (primeira) e em 

2ª (segunda) convocação, não podendo esta ser 

realizada menos de 5 (cinco) dias depois da 1ª (primeira);

II - a ordem do dia;

III -  local onde os credores poderão, se for o caso, 

obter cópia do plano de recuperação judicial a ser 

submetido à deliberação da assembleia.

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de 

recuperação judicial, o juiz convocará a assembleia-geral 

de credores para  deliberar sobre o plano de recuperação

§ 1º-  A data designada para a realização da 

assembleia-geral não excederá 150 (cento e cinquenta) 

dias contados do deferimento do processamento da 

Documento: 1658382 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 28/11/2017 Página  8 de 16



 

 

Superior Tribunal de Justiça

recuperação judicial .

§ 2º- A assembleia-geral que aprovar o plano de 

recuperação judicial poderá indicar os membros do 

Comitê de Credores, na forma do art. 26 desta Lei, se já 

não estiver constituído.

§ 3º- O plano de recuperação judicial poderá sofrer 

alterações na assembleia-geral, desde que haja 

expressa concordância do devedor e em termos que 

não impliquem diminuição dos direitos 

exclusivamente dos credores ausentes". Grifei.

No caso em epígrafe, o Edital de Convocação dos 

Credores foi publicado antes da apresentação do "aditivo 

ao Plano de Recuperação Judicial", tanto que as novas 

cláusulas foram apresentadas aos credores somente na 

própria assembleia realizada (fls. 277/278), não 

conferindo prazo suficiente para a análise das novas 

disposições, violando os princípios do contraditório e da 

ampla defesa.

A segunda nulidade da assembleia realizada, volta-se às 

decisões tomadas pelo administrador judicial da recuperação 

judicial em voga.

Prescreve o artigo 22 da Lei nº 11.101/2005, ad litteram :

"Art. 22. Ao administrador judicial compete , sob a 

fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres 

que esta Lei lhe impõe :

I - na recuperação judicial e na falência:

a) enviar corresnpondência aos credores constantes na 

relação de que trata o inciso III do caput do art. 51, o 

inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 

105 desta Lei, comunicando a data do pedido de 

recuperação judicial ou da decretação da falência, a 

natureza, o valor e a classificação dada ao crédito;

b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas 

pelos credores interessados;

c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé 

de ofício, a fim de servirem de fundamento nas 

habilitações e impugnações de créditos;

d) exigir dos credores, do devedor ou seus 
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administradores quaisquer informações;

e) elaborar a relação de credores de que trata o § 2º do 

art. 7º desta Lei;

f) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do 

art. 18 desta Lei;

g) requerer ao juiz convocação da assembleia-geral de 

credores nos casos previstos nesta Lei ou quanto 

entender necessária sua ouvida para a tomada de 

decisões;

h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais 

ou empresas especializadas para, quando necessário, 

auxiliá-lo no exercício de sua funções;

i) manifestar-se nos casos previsto nesta Lei;

II - na recuperação judicial:

a) fiscalização as atividades do devedor e o cumprimento 

do plano de recuperação judicial;

b) requerer a falência no caso de descumprimento de 

obrigação assumida no plano de recuperação:

c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório 

mensal das atividades do devedor;

d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de 

recuperação. de que trata o inciso III do caput doa art. 63 

desta Lei". Grifei.

Analisando a ata da assembleia geral de credores (fl. 288), 

vislumbro que o administrador judicial excedeu as suas 

atribuições legais, indeferindo os pedidos de votação, 

atinentes às teses suscitadas nas objeções opostas por 

alguns credores, sendo que tais matérias é de atribuição da 

assembleia geral de credores e não do administrador judicial, 

portanto, devem ser colocadas em votação, separadamente, 

a fim de que eles deliberem sobre cada irregularidade 

apontada. Senão vejamos:

"Art. 35. A assembleia-geral de credores terá por 

atribuições deliberar sobre: 

I -  na recuperação judicial:

a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de 

recuperação judicial apresentado pelo devedor;

b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de 
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seus membros e sua substituição;

c) (VETADO)

d) o pedido de desistência do devedor, nos termos do § 

4º do art. 52 desta Lei.

e) o nome do gestor judicial, quando do afastamento do 

devedor;

f) qualquer outra matéria que possa afetar os 

interesses dos credores". Grifei

Esclareço que as demais teses suscitadas neste e nos agravos 

de instrumento interpostos por outros credores (alterações 

contratuais ilícitas, fraudes, contratos simulados, extensão dos 

efeitos da recuperação judicial ao grupo econômico da 

empresa recuperanda, etc), além de serem de atribuição 

exclusiva da assembleia geral de credores (artigo 35, inciso 

I, alínea "f", da Lei nº 11.101/2004, não ensejam a nulidade 

desta, mas, somente, a destituição do administrador da 

empresa recuperanda e a possível nomeação de um gestor 

judicial, que assumirá a administração das atividades da 

devedora.

A conclusão do Tribunal revisor foi obtida pela análise do conteúdo 

fático dos autos, que se situa fora da esfera de atuação desta Corte, 

nos termos dos enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse mesmo 

sentido, o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 

282/STF. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO 

IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. ASSEMBLEIA-GERAL DE 

CREDORES. PLANO DE RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL. 

CONDIÇÕES PRÉVIAS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. CONTROLE 

JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. INADMISSIBILIDADE. APROVAÇÃO DO PLANO. 

REQUISITOS. REJEIÇÃO DA PROPOSTA. CREDORES DE 

MESMA CLASSE. TRATAMENTO DIFERENCIADO. 

IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. ARTIGOS ANALISADOS: 35, 45 E 58 DA 

LFRE.
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1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 17/7/2013, no 

qual se discute a possibilidade e os limites do controle 

jurisdicional sobre os atos praticados pela assembleia-geral de 

credores no procedimento de recuperação judicial. Ação 

ajuizada em 27/1/2009.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais 

indicados como violados e quanto aos argumentos deduzidos 

nas razões recursais obsta o exame da insurgência.

3. A existência de fundamentos não impugnados do acórdão 

recorrido – quando suficientes para a manutenção de suas 

conclusões – impede a apreciação do recurso especial.

4. Submete-se a controle jurisdicional a análise do 

preenchimento das condições prévias à concessão da 

recuperação judicial e das exigências legais relativas à 

elaboração e à aprovação do plano. Inteligência do art. 58, 

caput , da Lei n. 11.101/2005.

5. A proposta de recuperação apresentada pelo devedor - por 

disposição expressa constante dos arts. 45, § 1º, e 58, caput , 

da Lei n. 11.101/2005 - deve ser aprovada, na classe dos 

credores com garantia real, pela maioria simples daqueles que 

comparecerem à assembleia. Não sendo aprovado o plano na 

forma estipulada nos precitados artigos, a Lei n. 11.101/2005, 

em seu art. 58, § 1º, prevê a possibilidade de a recuperação 

ser concedida mediante a verificação de um quórum 

alternativo. A viabilização dessa hipótese, todavia, exige que o 

plano não implique concessão de tratamento diferenciado aos 

credores - integrantes de uma mesma classe - que tenham 

rejeitado a proposta (art. 58, § 2º, da LFRE).

6. A alteração das premissas fáticas assentadas pelo acórdão 

recorrido não é possível na presente via recursal. Incidência da 

Súmula 7/STJ.

7. A insurgência é inadmissível quando o acórdão recorrido 

decide também com base em fundamento constitucional e a 

parte vencida não interpõe recurso extraordinário. Súmula 

126/STJ.

8. Negado provimento ao recurso especial.

(Terceira Turma, REsp 1.388.051/GO, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, unânime, DJe de 23.9.2013)

Tal óbice, por lógica, é extensível à divergência (TJMG, AI 

10702073476369016 - fl. 512), que, de todo modo, não apresenta a 
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indispensável similitude fática, pois a questão em debate não é a 

possibilidade de a assembleia promover alterações no plano de 

recuperação judicial, é a alteração da proposta do plano que seria 

submetida à assembleia sem a publicação de novo edital, o que é 

coisa diversa.

Acolher a tese levantada no especial, portanto, implicaria retirar 

completamente do processo de recuperação judicial a presença do 

Poder Judiciário, o que tornaria desnecessária a edição da Lei 

11.101/2005, conforme ponderou o Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino:

No mérito, porém, não verifico fumus boni iuris  em torno das 

alegações cautelares.

Se, de um lado, é certo que o conteúdo do plano de 

recuperação judicial não pode, em princípio, ser objeto de 

controle por parte do Poder Judiciário, de outro não menos 

certo é que o procedimento adotado pela recuperanda no 

âmbito do processo de recuperação pode e deve ser objeto de 

apreciação.

Não tendo, a princípio, a recuperanda atuado antes e durante a 

assembléia geral em conformidade com a boa-fé objetiva, as 

conclusões do acórdão recorrido merecem ser mantidas até o 

julgamento final do recurso interposto.

Tal fundamentação consta do voto do AgRg na MC 20.819/SP, cuja 

ementa é a seguinte:

AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANULAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES EM QUE APROVADO 

O PLANO. "FUMUS BONI IURIS". AUSÊNCIA. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(Terceira Turma, unânime, DJe de 9.5.2013)

É o que consta da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, de 

que serve como exemplo o seguinte acórdão:

DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE 

LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
Documento: 1658382 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 28/11/2017 Página  1 3 de 16



 

 

Superior Tribunal de Justiça

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.

(Quarta Turma, REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUÍS 

FELIPE SALOMÃO, unânime, DJe de 30.9.2014)

 

Em face do exposto, nego seguimento ao recurso especial.

Fica prejudicado o pedido incidental de efeito suspensivo (fls. 

636/646), por incompatibilidade com a presente decisão.

Esclareço que em sede de recurso especial se examina a controvérsia 

com base no substrato fático delineado pelas instâncias ordinárias, que não pode 

ser alterado nesta Corte.

O mesmo ocorre em relação a questões de ordem pública, que não 

dispensam o requisito do prequestionamento (Quarta Turma, AgInt no AREsp 

53.760/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, unânime, DJe de 24.5.2017; AgInt no AREsp 

362.110/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, unânime, DJe de 23.3.2017; Terceira Turma, 

AgInt nos EDcl no REsp 1.613.722/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

unânime, DJe de 1.6.2017; EDcl no REsp 1.545.840/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, unânime, DJe de 30.5.2017).

Mantenho, pois, a decisão agravada.

Por fim, afasto o pleito deduzido em impugnação porque foram 

impugnados os fundamentos da decisão agravada e o processo, que na origem é 

agravo de instrumento, não admite a fixação de verba honorária.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

 
AgInt  no

Número Registro: 2017/0031133-3 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.654.249 / GO

Números Origem:  03604395320158090000  201491156163  201593604394  36043953  
3604395320158090000

PAUTA: 21/11/2017 JULGADO: 21/11/2017

Relatora
Exma. Sra. Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : VISAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - 
ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS : MURILLO MACEDO LÔBO E OUTRO(S) - GO014615 
 FÁBIO SANTANA NASCIMENTO  - GO026358 
 WALDÊ DE SOUZA FARIA JÚNIOR  - GO038831 

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO : LUIZ GONZAGA SOARES GIL  - GO024200 
INTERES.  : DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 
ADVOGADO : DIOGO SIQUEIRA JAYME  - GO027769 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : VISAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - 
ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS : MURILLO MACEDO LÔBO E OUTRO(S) - GO014615 
 FÁBIO SANTANA NASCIMENTO  - GO026358 
 WALDÊ DE SOUZA FARIA JÚNIOR  - GO038831 

AGRAVADO  : BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO : LUIZ GONZAGA SOARES GIL  - GO024200 
INTERES.  : DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 
ADVOGADO : DIOGO SIQUEIRA JAYME  - GO027769 

CERTIDÃO

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

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do 
voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi, Lázaro Guimarães 
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(Desembargador convocado do TRF 5ª Região) e Luis Felipe Salomão votaram com a Sra. Ministra 
Relatora.
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