
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000387415

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2238707-29.2017.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é agravante 
BANCO BRADESCO S/A, são agravados GOLDONI - INDÚSTRIA DE 
ARTEFATOS DE CIMENTO, PRE-MOLDADOS E TELAS LTDA. ME, 
MURILO CONTÓ GOLDONI e NORBERTO GOLDONI.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento 
ao recurso, na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

ALEXANDRE LAZZARINI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 21634 
Agravo de Instrumento nº 2238707-29.2017.8.26.0000
Comarca: Laranjal Paulista
Juiza: Eliane Cristina Cinto
Agravante: Banco Bradesco S/A 
Agravados: Goldoni - Indústria de Artefatos de Cimento, Pre-moldados e Telas 
Ltda. Me, Murilo Contó Goldoni e Norberto Goldoni 
Interessado: José Carlos Kalil Filho

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS. 
INSURGÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE 
APONTA ILEGALIDADES NO PLANO. RECURSO 
NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Concessão da recuperação com base no art. 58, §1º, da 
Lei nº 11.101/05. Cram Down.
2. A legalidade do plano de recuperação está sujeita ao 
controle judicial, sem adentrar no âmbito de sua viabilidade 
econômica.
3. Recurso não conhecido no que diz respeito à novação 
dos créditos e manutenção dos coobrigados e garantidores.
4. Ausência de ilegalidade/abusividade, no caso concreto, 
quanto ao deságio de 35%, à carência de 24 meses a contar 
da homologação  plano e quanto à previsão de pagamento 
em 15 anos. Direitos disponíveis dos credores.
5. Agravo de instrumento não provido na parte conhecida.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. 

decisão fls. 400/401 dos autos principais, que concedeu a recuperação judicial da 

empresa agravada Goldoni Indústria de Artefatos de Cimento, Pre-moldados e Telas 

Ltda. ME.

Insurge-se o credor/agravante Banco Bradesco S/A, 

sustentando  que as condições propostas no plano de recuperação (deságio de 35%, 

carência de 24 meses, além do prazo de 15 anos para integral cumprimento das 

obrigações celebradas) são abusivas e revertem em seu prejuízo, beneficiando à 

devedora, de modo indevido.  

Entende, ainda, que a novação dos créditos sujeitos à 

recuperação judicial conserva intactos todos os direitos contra os coobrigados, na 
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qualidade de credor, podendo executar os devedores solidários a qualquer tempo, 

consoante art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/05. 

Requer, assim, a reforma da r. decisão agravada.

Recurso processado com parcial efeito suspensivo, para 

“preservar a exigibilidade das garantias pelo BANCO BRADESCO S/A, incluindo-

se aí a responsabilidade dos coobrigados, até o julgamento deste agravo” (fl. 103).

Manifestação do administrador judicial às fls. 106/114.

Contraminuta às fls. 116/124.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 

126/127,  pelo parcial provimento do recurso, no que tange à cláusula que estende 

aos coobrigados e garantidores a novação dos créditos.

É o relatório.

I) O plano de recuperação judicial em questão encontra-se às 

fls. 168/229 dos autos principais.

Referido plano foi aprovado em assembleia geral de credores 

realizada em 11/10/2017 (fls. 391/392 dos autos principais).

A decisão homologatória do plano foi prolatada às fls. 

400/401 dos autos principais, sendo objeto do presente recurso.

II) Oportuno ressaltar que a legalidade do plano está sujeita 

ao controle judicial, sem adentrar no âmbito da sua viabilidade econômica, 

conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O 
PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE 
ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. 
VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E 
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS  
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 
1. Processamento da recuperação judicial deferido em 
24/05/2013. Recurso especial interposto em 04/11/2014 e 
atribuído ao Gabinete em 25/08/2016.
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2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ
Sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de 
legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no 
aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da 
soberana vontade da assembleia geral de credores.
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas 
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
4. Recurso especial não provido.” (REsp nº 1660195/PR. Terceira 
Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. em 04/04/2017)

No mesmo sentido, é o Enunciado nº 44, da I Jornada de 

Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal: “a homologação do plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial da 

legalidade”.

Desse modo, e embora seja inequívoca a soberania da 

vontade dos credores manifestada na assembleia geral, é perfeitamente admissível o 

controle judicial da legalidade do plano de recuperação, sem ingresso no controle de 

sua viabilidade econômica.

III) Da aprovação do plano com base no art. 58 da Lei nº 

11.101/05.

Não pode ser acolhida a alegação do recorrente no sentido de 

que a recuperação não poderia ser concedida, haja vista que, nos termos do art. 58, 

§1º, da Lei nº 11.101/05:

“Art. 58, §1º. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com 
base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 
desta Lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de 
forma cumulativa:
I- voto favorável de credores que representem mais da metade do 
valor de todos os créditos presentes à assembleia, 
independentemente de classes;
II- a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do 
art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com 
credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;
III- na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 
1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§1º e 2º 
do art. 45 desta Lei”.

No caso concreto, observa-se que tais requisitos foram atendidos, 
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uma vez que o plano foi aprovado, em assembleia, por (fls. 392):

- 100% da classe dos credores trabalhistas (2 votos de 2 

credores trabalhistas);

- 89,9% dos credores quirografários (R$ 550.000,00  3 

votos, sendo rejeitados 2 votos).

Trata-se do chamado “cram down”.

E, como ressaltou a MM. Juíza de origem:

“O plano de recuperação judicial deve ser homologado. 
Senão vejamos.
Observa-se que o plano de recuperação foi aprovado pela maioria 
dos credores trabalhista e também pela maioria dos credores 
quirografários, conforme se vê na ata de fls. 391/392.
Assim, preenchidos os critérios estabelecidos no artigo 55 da Lei 
11.101/2005, de forma cumulativa, quais sejam:
a) voto favorável dos credores que representam mais da metade 
do valor de todos os créditos presentes à assembleia, 
independente de classes: estavam presentes à Assembleia de 
Credores um total de credores correspondente a R$ 789.663,28, 
sendo que desse valor o total de R$ 442.663,28, ou seja, 56% dos 
credores presentes aprovaram o plano.
b) a aprovação de duas classes de credores, nos termos do artigo 
45, se houve mais de duas classes votantes, e de uma classe, se 
forem apenas duas votantes: na assembleia estavam presentes 
duas classes de credores (quirografários e trabalhistas). Dos 
presentes, na classe de credores trabalhistas, houve 100% de 
aprovação e dos credores quirografários estavam presentes o 
correspondente a 89,9% dos créditos e a rejeição ocorreu em sua 
minoria.
c) o voto favorável de mais de 1/3 dos credores na classe que 
houver rejeitado o plano, respeitada a forma de computação dos 
votos prevista nos parágrafos 1º e 2º do artigo 45: conforme se 
vê na ata de fls. 391/392, mesmo na classe onde ocorreu a não 
aprovação (quirografário), os credores que aprovaram o plano, 
conta com 89,9% do crédito da classe, ou seja, mais de 1/3 da 
respectiva classe. 
Preenchidos, portanto, os requisitos legais, o plano de 
recuperação judicial (com a alteração realizada em 
Assembléia de Credores) deve ser homologado. 
As impugnações apresentadas pelos credores não representam 
empecilho à homologação do plano de recuperação. 
Como se faculta à Assembleia de credores promover alteração no 
plano de recuperação, nos termos do que dispõe o artigo 55, 
parágrafo 3º da Lei 11.101/2005, o plano deve ser homologado 
nos termos propostos em assembleia e aceitos pela recuperanda.
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Isto posto, com fundamento no art. 58 da Lei n. 11.101/05, 
concedo a recuperação judicial à GOLDONI INDUSTRIA DE 
ARTEFATOS DE CIMENTO PRÉ-MOLDADOS E TELAS 
LTDA. ME. (...)” (fls. 401/402  destaque no original)

IV) Da proposta de pagamento aos credores.

Em relação à forma de pagamento dos créditos 

quirografários sujeitos ao plano de recuperação, foi proposto o pagamento das 

operações com instituições financeiras e fornecedores, nessas condições (212/214):

- deságio de 35% da dívida;

- carência de 24 meses;

- atualização pelo INPC, dois anos após o término do 

período de carência, com capitalização anual;

- juros remuneratórios de 3% a.a., iniciando-se após 24 

meses da homologação do plano de recuperação judicial, respeitado o prazo de 

carência;

- pagamento de juros progressivos, visando alívio de caixa 

no início do período de pagamentos;

- prazo de 15 anos. 

As condições de pagamento dos credores é tema que está 

inserido nos direitos disponíveis dos credores, sendo que houve regular estipulação 

de deságio, carência, prazo de duração, objeto da contrariedade recursal.

Além disso, no caso concreto, não se mostra desarrazoado o 

deságio de 35% aceito pela decisão soberana da assembleia, não havendo restrição 

legal acerca do percentual de deságio.

Outrossim, também não há ilegalidade na previsão de 

pagamento no período máximo de 15 anos, a partir do final da carência, a qual 

também não é excessiva no caso concreto (2 anos a contar da homologação do 

prazo), nem foi impugnado, na ocasião, pelo próprio agravante.

Vale ressaltar, ainda, que a previsão de pagamento nesses 

períodos não configura qualquer ilegalidade em face do que dispõe o art. art. 61, 

caput, da Lei nº 11.101/05, haja vista que, se descumprida qualquer obrigação 

durante o prazo de 2 anos previsto no caput do referido dispositivo, haverá 
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convolação da recuperação em falência, tendo os credores reconstituídos seus 

direitos e garantias nas condições originalmente contratadas (§2º).

E, nos termos do art. 62, da Lei nº 11.101/05, mesmo após o 

decurso do período de 2 anos, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no 

plano ensejará a execução específica pelo credor ou a falência das devedoras:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o 
devedor permanecerá em recuperação judicial até que se 
cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem 
até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.
§1º. Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o 
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano 
acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos 
desta Lei.
§2º. Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus 
direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, 
deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos 
validamente praticados no âmbito da recuperação judicial” 
(sublinhei).

“Art. 62. “após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de 
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de 
recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução 
específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei”.

Repita-se que essas questões estão inseridas na esfera de 

disponibilidade dos credores, devendo prevalecer a aprovação soberana na 

assembleia de credores. E, no caso em tela, o agravante esteve presente na 

deliberação assemblear, optando por não proferir voto, e as suas ressalvas disseram 

respeito à preservação das garantias fidejussórias e reais, manutenção dos 

coobrigados (avalistas e fiadores) e incidência de IOF nas operações financeiras. 

V) Da novação dos créditos e dos coobrigados e 

garantidores.

No tocante à novação de créditos, observo constar no plano o 

seguinte conteúdo (fl. 218 dos autos principais):

“Com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial em 
Assembleia de Credores e homologado pelo Juízo competente, 
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decidindo então pela concessão da Recuperação Judicial, obrigará 
a Recuperanda e seus credores sujeitos à Recuperação Judicial, ou 
que tiverem aderido aos termos deste cumprir os requisitos 
previstos no presente plano e implicará em novação de todos os 
créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial no momento 
da aprovação”. 

Embora não tenha votado contrariamente nem 

favoravelmente ao plano, não se verifica nenhum prejuízo ao Banco Bradesco, pois 

da leitura do conteúdo do plano de recuperação acima transcrito não é possível 

entender-se que a novação dos créditos submetidos à recuperação judicial tenha 

afetado as garantias originalmente pactuadas.  

Igualmente, não se observou a existência de nenhuma 

cláusula restritiva atingindo as relações obrigacionais dos eventuais coobrigados. 

Portanto, nesses aspectos, não há interesse recursal, não 

devendo o recurso do agravante, ser conhecido, nessa parte. 

VI) Conclusão.

Diante de tais fundamentos, portanto:

- não se conhece do agravo no que diz respeito à novação 

dos créditos e da manutenção das obrigações contratuais dos coobrigados e 

garantidores, por falta de interesse recursal; e

- na parte conhecida, nega-se provimento ao recurso do 

Banco Bradesco.

Isso posto, na parte conhecida, nega-se provimento ao 

agravo de instrumento.

        ALEXANDRE LAZZARINI
                        Relator
               (assinatura eletrônica)


		2018-05-24T16:36:03+0000
	Not specified




