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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2143724-38.2017.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante CALENDE 
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é 
agravado O JUÍZO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

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

São Paulo, 25 de maio de 2018.

Alexandre Lazzarini
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 21692
Agravo de Instrumento   nº 2143724-38.2017.8.26.0000
Comarca:   Limeira  ( 1ª Vara Cível )
Juiz(a): Guilherme Salvatto Whitaker
Agravante: Calende Equipamentos Hidraulicos Ltda.(em recuperação judicial) 
Agravado: o juízo 
Interessado: R4c Assessoria Empresarial Especializada Ltda

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONVOLOU 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. REFORMA. 
MANIFESTAÇÃO DA NOVA ADMINISTRADORA JUDICIAL 
QUANTO À VIABILIDADE DA EMPRESA E CUMPRIMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES. CONCORDÂNCIA DO COMITÊ DE 
CREDORES QUANTO À REALIZAÇÃO DE NOVA 
ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO POR QUALQUER 
CREDOR NESTE AGRAVO. MANIFESTAÇÃO DA 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO 
DO RECURSO. INFORMAÇÕES QUE DÃO SUSTENTAÇÃO 
FÁTICA À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO 
QUE JUSTIFICAM, POR ORA, A NÃO CONVOLAÇÃO EM 
FALÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

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

copiada às fls. 13/16, que, nos termos do art. 73, IV, e art. 61, §1º, da Lei nº 11.101/05, 

convolou em falência a recuperação judicial da empresa “Calende Equipamentos 

Hidráulicos Ltda.”. 

Também foi acolhida a renúncia da “Deloitte TT”, nomeando-se 

como nova administradora judicial a “R4C Assessoria Empresarial”:

“Conforme se observa nos presentes autos, às fls. 3565/66, 3711, 3785, 
3823, 4010 etc., a administradora judicial informou que não foi possível 
constatar o cumprimento do plano de recuperação por parte da empresa 
recuperanda.
A notícia da inadimplência vem desde 11/04/2016.
A própria empresa confessou sua inadimplência. Disse que, em que pese 
todo o esforço, não tem conseguido cumprir o plano de recuperação, 
devido à crise pela qual o país atravessa (fls. 3571/73 e 3659/62).
Nas fls. 3662, ela informou que a comprovação do pagamento dos 
créditos trabalhistas seria em 10 dias, mas não providenciada a prova.
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O comitê de credores, formado por Airson Nabareti e CHI Equipamentos 
(fls. 3278), concordou a fls. 3737/38 com nova assembleia, mas não é 
caso de deferimento.
Outros credores discordaram a fls. 3734/35, 3740, 3746, 3749/52 etc. O 
comitê é órgão de fiscalização da recuperação e não tem poder 
vinculante em relação ao Juiz da causa.
Ademais, o novo plano apresentado a fls. 3659/ss não é de fácil 
concretização, não é viável, porque envolve o deságio de 45% e a venda 
de imóvel hipotecado; se vendido, a empresa ficaria sem sua sede, de 
modo que necessitaria de novo endereço e teria sua situação financeira 
ainda mais difícil (fls. 3660). Vide a cota do MP a fls. 3713.
A empresa sequer vem apresentando documentos mínimos à 
administradora (cf. fls. 3992 e 4026). Também não pagou seus 
honorários.
Diante do exposto, é incontroverso o descumprimento do plano, sendo 
imperiosa a convolação da recuperação judicial em falência e ficando 
indeferido o pedido de nova assembleia.
(...)
1) Acolho a renúncia da Deloitte TT, ficando sua remuneração restrita 
aos valores já pagos. Nomeio como administradora judicial a R4C 
Assessoria Empresarial, para que em 48 horas assine o termo de 
compromisso.”

Insurge-se a “Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.”, 

sustentando, em síntese, que pagou todos os credores trabalhistas, de modo que cumpriu 

parte do plano; que não foi apreciado o pedido de designação de uma nova assembleia para 

exposição dos motivos e novo plano; que a empresa está em plena atividade, em total 

crescimento e com máquinas e equipamentos para entregar; que a readequação do plano é 

medida legal e necessária diante de um novo cenário de crise do País; e que está pagando 

seus empregados, fornecedores e credores.

Alega, também, que a nova administradora manifestou-se no sentido 

de que a empresa é viável e está em plena atividade; que houve intransigência da antiga 

administradora; que o novo administrador concordou com o pedido de nomeação de um 

gestor judicial para acompanhar as atividades diárias nas dependências da agravante; e que 

o seu faturamento está aumentado, o que possibilitará o cumprimento de novo plano.

Recurso processado com efeito suspensivo (fls. 1801/1802).

Informações do MM. Juiz de origem às fls. 1807 (no sentido de que 

foi expedido mandado de deslacramento da empresa em virtude do deferimento de efeito 

suspensivo ao agravo), acompanhadas de cópia da seguinte decisão (1808/1809):
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“Fls. 5589/ss  após a sentença de fls. 4083/4084, a empresa juntou nos 
autos mais de 1500 documentos tentando mostrar que sua situação é 
outra, diferente da mencionada na sentença. Suprindo omissões 
anteriores, ela juntou, por ex., alguns comprovantes de pagamento de 
credores trabalhistas (fls. 4097/ss) e outros documentos pertinentes.
A administradora mencionou  a fls. 5565  a falta de informações 
relevantes no processo, tanto que houve a decretação da quebra. 
Ressaltou que a decretação da quebra foi medida correta naquele 
momento. 
A juntada de novos documentos e novas informações mostrou que a 
empresa mesmo que inadimplente com o plano que ela mesma propôs, 
vem tentando honrar seus outros compromissos.
Também chegou a informação (anexa) de que foi concedido o efeito 
suspensivo no AI 2143724-38.2017.8.26.0000, para sobrestar a decisão 
que convolou a recuperação judicial em falência até o julgamento do 
agravo. Assim, cumpra-se a r. decisão.
Como determinado, com urgência, expeça-se mandado para a 
deslacração do estabelecimento da empresa.
Determino que a empresa passe a cumprir fielmente as determinações do 
Juízo e da administradora, inclusive apresentando nos autos os 
documentos pertinentes e relevantes ao caso, e, atento à sugestão da 
administradora, determino a realização de nova assembleia de credores 
no prazo de 90 dias corridos.
Ainda, indique a administradora gestor, na forma proposta a fls. 5567.” 
(destaque no original  decisão prolatada pelo juízo a quo em 
28/07/2017) 

Manifestação do novo administrador judicial às fls. 1811/1816, pelo 

provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 1847/1848, 

também pelo provimento do agravo: “Consoante se infere do processado, a empresa 

agravante vem exercendo suas atividades, pagando credores, aumentando o fluxo de 

caixa, mantendo, assim, produtiva. Desta forma, não é caso de convolação da recuperação 

judicial em falência, medida que sequer interessa aos credores, que em momento algum 

por ela postularam”.

Prevenção gerada pelo agravo de instrumento nº 

2201712-85.2015.8.26.0000 (j. em 10/11/2015, Rel. Des. Maia da Cunha).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Agravo de Instrumento nº 2143724-38.2017.8.26.0000 -Voto nº  21692 5

I) Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM. Juiz 

de origem, o presente recurso deve ser provido, para afastar, por ora, a convolação da 

recuperação judicial da agravante “Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.” em falência.

Isso porque, as informações trazidas pela nova administradora 

judicial apontam a possibilidade de manutenção da recuperação e a superação das falhas 

anteriormente cometidas pela recuperanda:

“Resposta às informações requeridas por Vossa Excelência, Relator:
Sobre os credores trabalhistas inseridos na recuperação judicial, que 
totalizam 5 (cinco), conforme planilha anexa (doc. 01), assim 
discriminados:
- Airson Nabarreti  valor R$ 24.481,44  valor atualizado R$ 15.000,00 
+ R$ 5.000,00 para o sindicato  A dívida foi quitada por R$ 20.000,00.
- João Roberto Fonseca Batistela  valor R$ 6.625,24  valor atualizado 
R$ 6.000,00 + R$ 1.800,00 para o sindicato  a dívida foi quitada por 
R$ 7.800,00.
- Lana Ravila Castelo Lopes Balloni  valor R$ 10.267,64  valor 
atualizado R$ 13.214,68  acordo no valor de R$ 13.214,68, sendo 1 
parcela de R$ 753,33 + 1 parcela de R$ 1.461,35 + 11 parcelas de R$ 
1.000,00  pagamentos em andamento, nos prazos convencionados.
- Adriano Silvestre  valor R$ 12.000,00  valor atualizado R$ 18.000,00 
 foi proposto ao advogado do credor a seguinte proposta: 10 parcelas de 

R$ 1.500,00  aguardando resposta.

Sobre os credores trabalhistas atuais:
Com relação aos credores trabalhistas pós recuperação judicial, estes 
vêm sendo regularmente pagos, em razão de acordos trabalhistas 
realizados, conforme planilha anexa.

Sobre as obrigações assumidas após a recuperação judicial 
(extraconcursal):
A recuperanda CALENDE apresenta um passivo pós recuperação 
judicial na ordem de R$ 424.654,86.
Referido passivo está equacionado, os credores não se interessaram em 
requerer falência da empresa, pois apesar dos débitos, a relação 
comercial persiste.
O débito não é de grande monta pois, se considerados os anos passados 
após a distribuição da recuperação judicial, teremos um passivo anual na 
média de R$ 70.000,00, o que não é significante quando comparado com 
a atividade empresarial desenvolvida.
(...)
Neste período, esta administradora judicial está desenvolvendo um 
trabalho para verificar as condições financeiras para pagamento do 
passivo pós recuperação judicial.
Nesse contexto, opina-se pela PROCEDÊNCIA do agravo manejado pela 
CALENDE, contra a decisão de convolação da recuperação em quebra.” 
(fls. 1811/1816  destaques no original)
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Observa-se que esse posicionamento também foi confirmado pelo 

Comitê de Credores (que, segundo consta da própria decisão agravada, concordou com a 

designação de nova assembleia), e corroborado pela douta Procuradoria Geral de Justiça 

em seu parecer.

Assim, a situação fática, em especial pelo órgão representativo dos 

credores (não havendo, ao menos dos autos deste agravo, qualquer reclamação quanto ao 

Comitê de Credores), autoriza uma nova análise da possibilidade de recuperação da 

empresa “Calende”.

Ainda que referido órgão representativo e fiscalizador não tenha 

efeito vinculativo ao juízo, lembra-se que as atribuições do Comitê de Credores estão 

regulamentadas no art. 27, da Lei nº 11.101/05, e dentre elas, destacam-se a de “zelar pelo 

bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei” (inciso I, “b”), “comunicar ao 

juiz, caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores” (inciso I, 

“c”), “fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial” (inciso II, “b”), etc.

Daí porque, a manifestação favorável do Comitê de Credores à 

realização de nova assembleia revela-se importante e deve ser levada em consideração no 

caso concreto, sobretudo diante das informações apresentadas pela nova administradora 

judicial quanto à viabilidade da empresa, e da concordância manifestada pelo Ministério 

Público em Segundo Grau quanto ao provimento do recurso.

Por conseguinte, ressalta-se, que, diante da disponibilidade dos 

créditos, compete à assembleia geral de credores decidir o que fazer com eles, em face da 

viabilidade econômica da empresa ou sua ausência, sem prejuízo do controle judicial de 

eventuais abusividades estabelecidas no plano.

Nesse diapasão, é prudente conferir oportunidade para que a nova 

proposta de plano apresentada pela ora agravante seja analisada pelos próprios credores em 

assembleia geral.

No caso concreto, portanto, a questão não fica limitada a teses 

jurídicas vagas, comumente utilizadas em situações como esta, no que diz respeito à ótica 

geral do “princípio da preservação da empresa”. 

As informações apresentadas pela administradora judicial são claras 
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em dar sustentação fática a esse princípio e à sua aplicação na hipótese em apreço.

O que se observa, à luz das informações existentes neste agravo, é 

que eventual ineficiência ou descuido da recuperanda em prestar informações sobre sua 

situação, bem como ao cumprimento do plano anteriormente aprovado, acabou sendo 

suprida pela nova administradora judicial. 

Ademais, não houve qualquer oposição pelos credores neste agravo, 

sendo que a interposição do recurso foi comunicada nos autos de origem. 

E, pelo que se observa do extrato de movimentação processual, a 

assembleia geral de credores em questão já teve início. Inclusive, a última decisão 

prolatada pelo juiz a quo, em 19/03/2018, foi dando ciência aos interessados sobre a 

planilha referente à projeção de resultados de pagamento do aditivo ao plano de 

recuperação.

II) Diante de todas essas circunstâncias, e à luz da situação 

verificada no caso concreto, o agravo deve ser provido para afastar, por ora, a convolação 

da recuperação judicial em falência, conferindo-se oportunidade para a realização e 

conclusão da nova assembleia geral de credores (já iniciada no curso deste agravo) sobre as 

novas propostas apresentadas pela recuperanda.

Isso posto, dá-se provimento ao agravo de instrumento. 

      ALEXANDRE LAZZARINI
                        Relator
           (assinatura eletrônica)
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