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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2085927-07.2017.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante APA 
ACABAMENTOS E PRIMERS ANTICORROSIVOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, é agravado O JUÍZO.

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores 
MAURÍCIO PESSOA (Presidente) e CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 28 de maio de 2018

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 36.275 (REC-DIG-P)
AGRV. Nº : 2085927-07.2017.8.26.0000
COMARCA : JUNDIAI
AGTE. : APA ACABAMENTOS E PRIMERS ANTICORROSIVOS

    LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGDO.  : O JUÍZO
INTDO. : ADNAN ABDEL KADER SALEM SOCIEDADE DE

  ADVOGADOS (ADMINISTRADORA JUDICIAL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Recuperação judicial  
Extensão da novação aos coobrigados e avalistas  Cláusula 
declarada ineficaz na r. decisão homologatória  Pretensão 
dirigida ao afastamento do controle de legalidade com argumentos 
voltados à soberania assemblear  Descabimento  A previsão de 
extensão da novação não é inválida, porém, é ineficaz em relação 
aos credores que não compareceram à Assembleia-Geral, ou que, 
presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, aos que votaram 
contra a aprovação do plano ou que formularam objeção 
direcionada à tal previsão  Decisão mantida por seus próprios 
fundamentos  Agravo improvido.

Dispositivo: negam provimento. 

Agravo de instrumento interposto por Apa Acabamentos e 
Primers Anticorrosivos Ltda. (em recuperação judicial) dirigido a r. decisão em 
fl. 30-32, proferida pelo proferida pelo Dr. Marcelo Estevan Fernandes, MM. 
Juiz de Direito da E. 4ª Vara Cível da Comarca de Jundiaí, que homologou o 
plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores e concedeu 
a recuperação judicial, declarando, entretanto, a ineficácia da cláusula que 
estende a novação aos coobrigados e avalistas, nos termos da Súmula n. 61 
desta Corte. 

Vistos. 

Diante da aprovação do Plano de Recuperação Judicial (fls. 
1.201/1.215), o Administrador Judiciou pugnou pela 
homologação do plano de recuperação, com fundamento no art. 
39, §2º, da Lei 11.101/05. 

O D. Representante do Ministério Público protestou pela 
homologação do plano (fls. 1.918/1920). 

É o breve relatório. DECIDO. 

Tendo em vista a aprovação do plano pela maioria dos credores 
na Assembleia realizada no dia 16.2.2017 e a concordância do D. 
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Representante do Ministério Público manifestada, de rigor o 
acolhimento do pedido. 

No mais, dispenso a recuperanda do cumprimento dos requisitos 
do art. 57 da Lei 11.101/05, pois se a sociedade necessitou se 
socorrer da recuperação judicial, induvidosamente atravessa 
dificuldades econômicas, dentre elas, as pendências com o fisco 
e, assim, jamais conseguirá certidão negativa ou aquela positiva, 
com fins negativos:

[...]

No que tange ao pedido de reconhecimento de nulidade de 
cláusula de exclusão de responsabilidade de coobrigados e 
avalistas, deduzido por BANCO BRADESCO S/A, tenho que a 
hipótese não corresponde, exatamente, a tema de nulidade, mas 
sim de ineficácia. 

Em outras palavras, não constitui matéria deliberável pelo 
conjunto dos credores a extinção de garantias individuais, nem 
sendo caso de apreciação pelo juiz, somente podendo esse efeito 
ser produzido por renúncia expressa e específica do credor 
interessado (e de todo modo sem se confundir com o conteúdo do 
plano, consistindo em essência negócio individual). 

Em tal sentido a Súmula nº 61 deste E. Tribunal de Justiça de 
São Paulo: “Na recuperação judicial, a supressão da garantia ou 
sua substituição somente será admitida mediante aprovação 
expressa do titular”

Desta forma, o credor que não concordou especificamente com a 
cláusula renunciativa em Assembleia não poderá ser atingido 
pela eficácia de seus termos. 

Ante o exposto, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à 
APA ACABAMENTOS E PRIMERS ANTICORROSIVOS LTDA, 
homologando o plano de recuperação de fls. 533/620, com fulcro 
no art. 58 da Lei 11.101/05, com as ressalvas acima 
especificadas. 

Quanto ao cumprimento do plano, os pagamentos deverão ser 
efetuados diretamente aos credores, que deverão informar seus 
dados bancários diretamente à recuperanda, ficando vedado, 
desde já, quaisquer depósitos nos autos, conforme cláusula 3.2.4 
do Plano. 

Nos termos do art. 61, da LRF, o devedor permanecerá em 
recuperação judicial até que se cumpram as obrigações previstas 
no plano que se vencerem até 2 anos depois da concessão da 
recuperação judicial. 
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Segundo o art. 63, cumpridas as obrigações vencidas no prazo de 
dois anos, o juiz decretará por sentença o encerramento da 
recuperação judicial. Portanto, deverá o administrador  judicial 
apresentar relatório pormenorizado, a respeito do cumprimento 
do plano, ao final do biênio legal, para encerramento do 
processoCiência ao membro do Ministério Público. 

Intimem-se.

A agravante pretende afastar a declaração de ineficácia 
das cláusulas 9.2 e 9.2.1 do plano de recuperação judicial, com argumentos 
dirigidos à soberania assemblear. Afirma que a supressão das garantias 
fidejussórias decorre dos efeitos intrísicos da novação da obrigação.

Recurso tempestivo (fl. 33).

Preparo comprovado (fl. 2.167-2.168). 

Determinado o processamento do recurso pelo Eminente 
Des. Carlos Garbi, no impedimento ocasional deste Relator, o efeito suspensivo 
pleiteado foi denegado (fl. 2.171). 

Manifestação da Administradora Judicial em fl. 
2.173-2.175, no sentido de que não há que se afastar o decidido r. decisão 
homologatória. 

Parecer ministerial em fl. 2.178-2.184, firmado pelo Exmo. 
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Alberto Amin Filho, pelo desprovimento do 
recurso. 

É o relatório.

I - DOS CONTORNOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

 O pedido de recuperação judicial da agravante foi ajuizado 
em 20 de abril de 2016 e seu processamento deferido no dia 26 seguinte.

 Apresentado o plano de recuperação judicial (fl. 533-566, 
1o g.), foi objeto de objeções, motivando a realização da assembleia de credores. 

Realizada AGC em 16 de fevereiro de 2017 (fl. 1.201-1.211, 
1o g.), o plano de recuperação foi aprovado em todas as classes:

- Classe I: 92,31% dos credores e 93,74% dos créditos;

- Classe III: 89,58% dos credores e 53,81% dos créditos; 
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- Classe IV: 100% dos credores

Não obstante a aprovação, os credores Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal e Bradesco manifestaram discordância em relação à 
extensão da novação aos coobrigados e garantidores.

Sobreveio a r. decisão homologatória, com declaração de 
ineficácia das cláusulas que violam o disposto na Súmula n. 61 deste E. 
Tribunal de Justiça, razão do inconformismo recursal. 

II - DO MÉRITO RECURSAL:

Defende a recorrente a soberania da decisão assemblear e 
ausência de ilegalidade nas previsões aprovadas, de maneira que inexiste 
fundamento para a declaração de ineficácia das cláusula 9.2 e 9.2.1 do  plano 
de recuperação aprovado. 

Sustenta que “é vedado ao poder judiciário imiscuir-se, por 
conta própria, na substância do  plano de recuperação, não competindo a ele 
substituir o papel dos credores e adentrar na estratégia de reestruturação”. 

Acrescenta, ainda, que as cláusulas em questão abordam 
apenas garantias fideijussórias, sendo descabida a declaração de ineficácia por 
não se tratarem de previsões que atingem garantia real.

As cláusula objeto da insrgência recursal possuem a 
seguinte redação (fl. 745, ou 560 1o g.):

Anota-se, inicialmente, plenamente possível o controle 
judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, 
que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e 
justiça contratual. 

Nesta perspectiva, é indispensável que os ajustes 
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acordados sejam fixados de modo razoável, evitando-se reduções 
desproporcionais e parcelas ínfimas. Tal análise é feita caso a caso, tendo por 
base as circunstâncias de cada plano de recuperação, qualidade e perfil da 
comunidade de credores.

Esta orientação foi observada no E. Superior Tribunal de 
Justiça, em recente julgamento de relatoria da Exma. Ministra Nancy 
Andrighi:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE 
CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO 
PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto 
aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações 
desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos 
jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle 
judicial.

2. Recurso especial conhecido e não provido

(STJ, REsp. n.  1.314.209 - SP 2012/0053130-7; Rel. Ministra 
Nancy Andrighi, j. em 22 de maio de 2012) 

A suscitada soberania assemblear, portanto, ao controle de 
legalidade. 

No que ser refere à extensão dos efeitos da novação, tem-se 
que o atual sistema falimentar não modificou, nesse aspecto, o quanto 
consignava o Decreto-lei n. 7.661/45, no art. 148: “a concordata não produz 
novação, não desonera os coobrigados com o devedor, nem os fiadores destes e 
os responsáveis por via de regresso”. Igualmente, o parágrafo primeiro do art. 
49 da Lei n. 11.101, de 2005 assim expressa: “Os credores do devedor em 
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os 
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Não há dúvida de que a novação de crédito por força do 
deferimento da recuperação judicial da sociedade devedora não se estende 
automaticamente aos coobrigados, fiadores ou obrigados de regresso. 

Sobre o tema, anota Fábio Ulhoa Coelho: 

De se observar também que os credores sujeitos aos efeitos da 
recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra os 
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o 
portador de nota promissória firmada pelo empresário em 
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recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, 
como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, 
nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação 
judicial do avalizado.  

(Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de 
Empresas, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 246).

De tal sorte, a previsão de extensão da novação não é 
inválida, porém, é ineficaz em relação aos credores que não compareceram à 
Assembleia-Geral, ou que, presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, 
aos que votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção 
direcionada à tal previsão. 

Somente se admite a validade e eficácia de alguma 
previsão neste sentido em face dos credores que expressamente aprovam o 
plano e, ao assim votarem,  renunciam ao direito de executar fiadores e 
avalistas. 

A r. decisão recorrida foi expressa ao declarar a ineficácia 
da cláusula em comento:

[…]

No que tange ao pedido de reconhecimento de nulidade de 
cláusula de exclusão de responsabilidade de coobrigados e 
avalistas, deduzido por BANCO BRADESCO S/A, tenho que a 
hipótese não corresponde, exatamente, a tema de nulidade, mas 
sim de ineficácia. 

Em outras palavras, não constitui matéria deliberável pelo 
conjunto dos credores a extinção de garantias individuais, nem 
sendo caso de apreciação pelo juiz, somente podendo esse efeito 
ser produzido por renúncia expressa e específica do credor 
interessado (e de todo modo sem se confundir com o conteúdo do 
plano, consistindo em essência negócio individual). 

Em tal sentido a Súmula nº 61 deste E. Tribunal de Justiça de 
São Paulo: “Na recuperação judicial, a supressão da garantia ou 
sua substituição somente será admitida mediante aprovação 
expressa do titular”

Desta forma, o credor que não concordou especificamente 
com a cláusula renunciativa em Assembleia não poderá ser atingido pela 
eficácia de seus termos

Há, ainda, o disposto na Súmula n. 581 do E. STJ:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o 
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prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros 
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia 
cambial, real ou fidejussória.

Infundado, portanto, o inconformismo recursal, mantém-se 
a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 

III - DISPOSITIVO

Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao 
recurso. 

                                RICARDO NEGRÃO

                                        RELATOR
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