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Registro: 2018.0000392456

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2154197-83.2017.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante BANCO DO 
BRASIL S/A, são agravados SCALLA IND. E COM. LTDA - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, BLOOM IND. E COM. DE MADEIRA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL e PH DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA EPP - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL.

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 em parte 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 21698
Agravo de Instrumento   nº 2154197-83.2017.8.26.0000
Comarca:   Atibaia  ( 3ª Vara Cível )
Juiz(a): Rogério Aparecido Correia Dias
Agravante: Banco do Brasil S/A 
Agravados: Scalla Ind. e Com. Ltda - Em Recuperação Judicial, Bloom Ind. e Com. 
de Madeira Ltda - Em Recuperação Judicial e Ph Distribuidora de Móveis Ltda Epp 
- Em Recuperação Judicial 
Interessado: Pedro Sales

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO 
E DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 
AGRAVADA. INSURGÊNCIA DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA, QUE APONTA ILEGALIDADES NO PLANO. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO QUE TANGE À 
NOVAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS EM FACE 
DOS COOBRIGADOS E GARANTIDORES.
1. A legalidade do plano de recuperação está sujeita ao controle 
judicial, sem adentrar no âmbito de sua viabilidade econômica.
2. Ilegalidade da cláusula que prevê novação e inexigibilidade dos 
créditos em face dos coobrigados e garantidores. Arts. 49, §1º e 
59, caput, da Lei nº 11.101/05. Súmula nº 581, do STJ, e Súmula 
nº 61, TJSP. Recurso parcialmente provido nesse aspecto.
3. Leilões reversos. Ausência de ilegalidade, não sendo possível 
presumir a violação ao princípio da paridade. 
4. Pagamento diferenciado em subclasses de credores 
quirografários. Ausência de abusividade. Estabelecimento de 
critérios objetivos, conforme os valores dos créditos (dos menores 
para os maiores). Definição do termo inicial e previsão dos 
pagamentos. Regular aprovação soberana em assembleia. 
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

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

prolatada às fls. 1885 dos autos principais, que homologou o plano e deferiu a recuperação 

judicial das agravadas “Scalla Indústria e Comércio Ltda.”, “PH Distribuidora de Móveis 

Ltda. Epp.” e “Bloom Indústria e Comércio de Madeira Ltda. Epp.”.

Insurge-se o “Banco do Brasil S/A.”, sustentando a nulidade das 

cláusulas relativas à forma de pagamento diferenciada aos credores da mesma classe, em 

ofensa ao princípio do pars conditio creditorum, aos leilões reversos (possibilidade de 

credores apresentarem lances de deságio para obter o pagamento antecipado, em 

detrimento aos demais credores) e à suspensão da exigibilidade dos créditos contra 
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devedores solidários e garantidores.

Recurso processado com parcial efeito suspensivo para preservar a 

exigibilidade das garantias pelo BANCO DO BRASIL S/A., incluindo-se aí a 

responsabilidade dos devedores solidários, até o julgamento deste agravo.

Não houve apresentação de contraminuta, nem manifestação pelo 

administrador judicial.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial 

provimento do recurso no que diz respeito à exigibilidade dos créditos em face dos 

devedores solidários e garantidores (fls. 25/26).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

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

410/435.

Referido plano foi aprovado em assembleia geral de credores 

realizada em 22/06/2017 (fls. 1871/1872 dos autos principais), da seguinte maneira:

- 100% dos credores trabalhistas;

- na classe III (quirografários): 74,64% por valor e 75% por credor 

(quantitativo).

O Banco do Brasil S/A., ora agravante, fez as ressalvas anexadas às 

fls. 1876 dos originais, no que diz respeito à novação das dívidas e inexigibilidade dos 

créditos em face dos coobrigados e garantidores, deságio, e reserva do direito de não anuir 

com alienação de imóveis gravados com hipoteca em seu favor.

Com relação ao deságio, anota-se que, atendendo às reclamações dos 

credores, a recuperanda providenciou a exclusão (fls. 1871).

A decisão homologatória do plano foi prolatada às fls. 1885 dos 

autos principais, sendo objeto do presente recurso.

A insurgência do banco agravante refere-se à exigibilidade dos 

créditos em favor dos coobrigados e garantidores, pagamento diferenciado a credores da 

mesma classe e leilões reversos.

Eis os limites objetivos do recurso.
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II) Ainda antes de ingressar na análise de cada disposição do plano 

de recuperação impugnado, ressalta-se 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.
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 novação dos créditos e proibição de 

ajuizamento/prosseguimento de ações em face dos coobrigados e garantidores 

(cláusula 8.4.3 do plano  fls. 432). 

A insurgência da instituição financeira deve ser parcialmente 

acolhida para reconhecer a ilegalidade da cláusula 8.4.3 do plano de recuperação, que 
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estabelece a novação de todas as dívidas sujeitas à recuperação, e a suspensão da 

exigibilidade dos créditos junto aos devedores solidários e garantidores: 

“A aprovação do plano acarretará por força do disposto no art. 59 da lei 
n.11.101/2005 a novação das dívidas sujeitas à recuperação, e também 
daquelas não sujeitas a recuperação que foram relacionadas e não 
contestadas pelos respectivos credores.
Desta forma, fica desde já estabelecida a suspensão da exigibilidade dos 
créditos junto aos avalistas, enquanto o Plano de Recuperação estiver 
sendo cumprido, e que somente serão liberadas as garantias quando 
houver a quitação nos termos previstos neste Plano de Recuperação. Até 
esta data, eventuais ações em andamento contra os avalistas deverão ser 
suspensas até o efetivo cumprimento do Plano.” (fls. 432 dos originais)

Isso porque, a novação dos créditos decorrentes da recuperação 

judicial não atinge os coobrigados e garantidores, nos termos do art. 49, §1º (“os credores 

do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os 

coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”) e do art. 59, caput, da Lei nº 11.101/05 

(“o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e 

obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado 

o disposto no §1º do art. 50 desta Lei” - sublinhei).

A respeito, destaca-se a Súmula nº 581, do Superior Tribunal de 

Justiça: “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das 

ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em 

geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Ressalta-se, também, a Súmula nº 61, deste TJSP: “na recuperação 

judicial, a supressão da garantia ou sua substituição somente será admitida mediante 

aprovação expressa do titular”.

Nesse diapasão, e uma vez que o banco agravante inclusive fez 

objeção específica a respeito (fls. 1876 dos originais), a novação de seu crédito não atinge 

os coobrigados e garantidores.

Com tais considerações, portanto, anula-se a previsão de novação 

extensiva aos coobrigados e garantidores constante da cláusula 8.4.2.

IV) Do leilão reverso.
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O banco agravante também impugna a possibilidade de realização de 

leilão reverso, assim estipulado no plano de recuperação:

“8.4.1. Premissas gerais.

(...)

d) Os “leilões reversos” serão realizados semestralmente, nos meses de 
julho (resultado 1º semestre.) e janeiro (resultado do segundo semestre do 
ano anterior), a se iniciarem 12 meses após a aprovação do Plano, ou seja 
após o período de carência.
O remanescente da geração de caixa não utilizado para pagamento a 
credores será tido como reserva de segurança, para eventuais despesas 
extraordinárias e/ou investimentos e caso não seja utilizado nessas 
modalidades poderá ser utilizado para leilões reverso ou incorporado no 
caixa do ano seguinte.” (fls. 431)

“8.4.2. Leilão reverso e privilégio a fornecedores parceiros.
As recuperandas apresentam o presente plano contemplando a figura do 
leilão reverso de créditos e privilégio a fornecedores que continuarem 
fornecendo mercadorias à empresa durante o período de recuperação 
judicial (e após o seu encerramento). Essas questões serão detalhadas no 
decorrer deste plano. 
As planilhas de projeção de fluxo de caixa projetado contemplam a 
destinação de parte da geração líquida de caixa a essas modalidades de 
amortização, bem como os respectivos percentuais dos montantes 
destinados a essa finalidade.” (fls. 432)

Tal inconformismo, todavia, não deve ser acolhido, eis que não se 

vislumbra qualquer ilegalidade na previsão de leilões reversos, nem há como se presumir 

violação ao princípio da isonomia.

Aliás, referido mecanismo oferece aos credores a possibilidade de 

liquidação de suas dívidas, sem interferência no crédito dos demais credores. E referido 

direito patrimonial é absolutamente disponível.

Nesse diapasão, e considerando-se que referida disposição foi 

livremente deliberada pela maioria soberana dos credores em assembleia  inclusive sem 

ressalva específica pelo ora agravante (fls. 1876 dos originais) -, não há ilegalidade para ser 

reconhecida.

Nesse mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste 

Tribunal de Justiça:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado em assembleia de 
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credores e homologado judicialmente. Alegação de ilegalidades e 
abusividades, em razão da previsão de atualização monetária pela TR 
mais juros de 0,5% ao mês, carência de 18 meses, pagamento dos 
créditos em parcelas anuais e leilão reverso. Lei que atribui à assembleia 
de credores a aprovação, modificação ou rejeição do plano. Art. 35 I "a" 
LRF. Ausência de afronta à Constituição Federal, legislação 
infraconstitucional, boa-fé ou princípios gerais de direito. Viabilidade 
econômica do plano que foge do alcance de exame do Poder Judiciário. 
Enun. CJF 46. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 
2054355-67.2016.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, Rel. Des. Teixeira Leite, j. em 13/07/2016  g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  Recuperação Judicial  Decisão 
concessiva com declaração de nulidade em relação à cláusula de leilão 
reverso  Fundamento do r. decisum voltado à violação da paridade  
Hipótese admitida na jurisprudência como um dos meios de recuperação 
 Minuta recursal que defende a soberania assemblear  Manifesta 

ilegalidade não verificada  Recurso provido. Dispositivo: Dão 
provimento.” (Agravo de Instrumento nº 2020588-38.2016.8.26.0000, 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 
em 03/10/2016)

“Recuperação Judicial. Homologação do Plano. Aprovação pela maioria 
dos credores. Regularidade da Assembleia reconhecida. Soberania. 
Controle de legalidade, boa-fé e ordem pública. Deságio. Prazo para 
pagamento. Valor das Parcelas. Taxa de juros e correção monetária. 
Agrupamento de credores que estão em semelhantes situações. Ausência 
de Ilegalidades. Questões já examinadas em recursos abordando a 
mesma recuperação, num deles afastada a aplicabilidade de cláusula que 
prevê convocação de AGC em caso de descumprimento da proposta. 
Recurso improvido, no que não restou prejudicado.” (Agravo de 
Instrumento nº 2136702-26.2017.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial, Rel. Des. Augusto Rezende, j. em 26/03/2018)

V) Do pagamento diferenciado aos credores da mesma classe.

Por fim, impugna o agravante a cláusula 8.1, “C”, do plano de 

recuperação, que estabelece forma diferenciada para o pagamento dos credores 

quirografários, alegando que implicaria em ofensa ao princípio do pars conditio 

creditorum:

“8.1. Proposta do plano de recuperação.
(...)
C) PAGAMENTO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: 
EM TODAS AS CLASSE DE CREDORES IMPRESCINDÍVEL A 
CARÊNCIA DE 12 MESES PARA O INÍCIO DOS PAGAMENTOS 
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C-1 ) Credores até o valor de R$ 5.000,00 serão pagos dentro do prazo 
de carência até o limite de 12 meses. 
C-2) Credores com valores até R$ 10.000,00 serão pagos até 12 meses 
após o término do prazo de carência (representam 40% dos débitos). 
C-3) Credores com valores acima de R$ 10.000,00 até R$ 20.000,00 
serão pagos 50% até os 12 meses após o término do prazo de carência e o 
saldo remanescente até os 12 meses subseqüentes;
C-4) Credores com créditos entre R$ 20.000,00 e R$ 100.000,00 
receberão a quantia em até 36 meses após o término do prazo de 
carência; 
C-5) Credores com créditos acima de R$ 101.000,00 receberão a quantia 
em até 48 meses após o término do prazo de carência da seguinte forma:
- 20% até 12 meses após o término do prazo de carência; 
- 20% até 24 meses após o término do prazo de carência; 
- 30% até 36 meses após o término do prazo de carência; 
- 30% até os 48 meses após o término do prazo de carência” (fls. 425/427 
 destaques no original)

Porém, tal inconformismo também não comporta acolhimento.

Isso porque, a possibilidade de criação de subclasses de credores não 

se mostra, por si, abusiva, tal como já reconheceu esta 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial nos seguintes precedentes:

“Recuperação judicial. Decisão que homologou plano de reestruturação. 
Agravo de instrumento de credora. Deságio, carência e prazo de 
pagamento que se afiguram razoáveis, não ensejando a anulação do 
plano aprovado pela maioria dos credores. Criação de subclasse de 
quirografários (credores colaboradores) que não se mostra abusiva, 
estando alinhada com os objetivos da Lei 11.101/2005. 
Inadmissibilidade, entretanto, de cláusula que limita as hipóteses de 
eventual convolação da recuperação judicial em falência, em 
contrariedade ao disposto no § 1º do art. 61 da Lei de Recuperações e 
Falências. Reforma parcial da decisão agravada. Agravo de instrumento 
parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº 
2192215-76.2017.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. em 
19/02/2018  g.n.)

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão recorrida que 
homologou o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia. 
Agravante que se insurge alegando abusividade na previsão de 
tratamento diferenciado entre os credores de mesma classe. Criação de 
subclasse de credores colaboradores que não se mostra abusiva. Medida 
destinada a incentivar os credores a atuarem de forma positiva para a 
reestruturação da empresa, no fornecimento de cana de açúcar. 
Inexistência de violação ao princípio da isonomia. Benefício que não 
coloca os demais credores em posição de desvantagem. Inexistência de 
qualquer abusividade na aludida cláusula. Recurso improvido.” (Agravo 
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de Instrumento nº 2094716-92.2017.8.26.0000, Rel. Des. Hamid Bdine, 
j. em 13/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DAS AGRAVADAS. INSURGÊNCIA DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA, QUE APONTA ILEGALIDADES NO PLANO. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 
1. A legalidade do plano de recuperação está sujeita ao controle judicial, 
sem adentrar no âmbito de sua viabilidade econômica. 2. Recurso não 
conhecido no que diz respeito à novação dos créditos e proibição de 
ajuizamento/prosseguimento de ações em face dos coobrigados e 
garantidores, eis que tais estipulações foram afastadas pelo MM. Juiz de 
origem após a interposição do agravo. Perda superveniente do interesse 
recursal. 3. Concessão da recuperação com base no art. 58, §1º, da Lei nº 
11.101/05. Cram Down. 4. Ausência de ilegalidade quanto à previsão 
de subclasses de credores, conforme a similitude dos interesses 
envolvidos, observados critérios objetivos de divisão. 5. Ausência de 
ilegalidade/abusividade, no caso concreto, quanto ao deságio de 75%, 
quanto à carência de 1 ano a contar da homologação do plano e quanto à 
previsão de pagamento em 10 anos. Direitos disponíveis dos credores. 
Demais deságios impugnados pelo agravante que não foram previstos no 
último instrumento de alteração e consolidação do plano aprovado na 
assembleia e homologado pelo juiz. 6. Recurso que deve ser 
parcialmente provido para esclarecer que as disposições contidas na 
cláusula 5.5 (proibição de ajuizamento/prosseguimento de ações, 
execuções, penhoras, etc.) referem-se apenas aos créditos sujeitos ao 
plano de recuperação. A maneira como redigida referida cláusula pode 
gerar eventuais controvérsias posteriores a respeito de seu alcance. 7. O 
mero descumprimento das obrigações previstas no plano é suficiente 
para a convolação da recuperação em falência. Arts. 61, §1º e 73, IV, da 
Lei nº 11.101/05. Ilegalidade da cláusula que possibilita a convocação de 
assembleia geral de credores para que seja deliberada a possibilidade de 
convolação em falência. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido 
na parte conhecida.” (Agravo de Instrumento nº 
2115747-71.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 
13/12/2017  g.n.)

E, no caso concreto, embora não se trate propriamente de subclasse 

de credores colaboradores, observa-se que o estabelecimento de forma diferenciada de 

pagamento entre subclasses de credores não é abusiva.

Isso porque, foi estabelecido um critério objetivo de pagamento, 

conforme os valores dos créditos quirografários (dos de menores valores para os maiores), 

e definindo-se o termo inicial de pagamento de cada um, além da proporção de cada um 

deles.

Ou seja, trata-se de cláusula bastante clara e com critérios 
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plenamente razoáveis, prevendo o pagamento inicial dos credores de menor valor, e assim 

sucessivamente, não havendo violação ao princípio da paridade.

Sobretudo no que diz respeito à instituição financeira ora agravante, 

um dos credores com maior suporte econômico, e que, aliás, sequer fez ressalva específica 

a respeito quando da votação do plano em assembleia. 

Trata-se, portanto, de questão também inserida dentre os direitos 

disponíveis dos credores, com a devida aprovação pela vontade soberana da assembleia, e 

que, como tal, deve ser mantida. 

VI) Diante de todos esses fundamentos, o recurso deve ser 

parcialmente provido somente para reconhecer a ilegalidade da cláusula 8.4.3 do plano de 

recuperação, no que tange à novação e inexigibilidade dos créditos em face dos 

coobrigados e garantidores.

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

        ALEXANDRE LAZZARINI
                        Relator
               (assinatura eletrônica) 
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