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São Paulo

Registro: 2018.0000398430

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2122900-58.2017.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ITAÚ 
UNIBANCO S/A, é agravado TECNOMECÂNICA PRIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA - EM RECUEPRAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar suscitada em 
contraminuta, não conheceram o recurso e declararam abuso do direito de recorrer, com 
observação, 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 : 34.780 (REC-DIG-P)
AGRV. Nº : 2122900-58.2017.8.26.0000
COMARCA : SOROCABA
AGTE.   : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDO. : TECNICOMECANICA PIRES INDÚSTRIA E

  COMÉRCIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) 
INTDO. : PRÓ BRASIL SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE

  EMPRESAS S/S LTDA. (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Recuperação judicial  Decisão 
concessiva  Preliminar de não conhecimento do recurso por 
impossibilidade jurídica do pedido, sob fundamento de que o 
agravo de instrumento no direito falimentar não se presta a 
modificar ou anular o plano de recuperação aprovado em 
assembleia  Descabimento   Embora a assembleia-geral 
disponha de soberania quanto às questões expressamente previstas 
na Lei n. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também 
previstos na mesma Lei  Preliminar rejeitada. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO  Aprovação do plano de 
recuperação judicial pela assembleia geral de credores  Decisão 
concessiva  Insurgência contra extensão da novação aos 
coobrigados e garantidores  Expressa ressalva contida no plano, 
afastando a novação em relação aos coobrigados solidários, 
fiadores e avalistas  Inconformismo recursal desmotivado  
Agravo não conhecido neste ponto. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO  Aprovação do plano de 
recuperação judicial pela assembleia geral de credores  Decisão 
concessiva  Insurgência contra a alegada iliquidez da proposta de 
pagamento  Inconformismo recursal, entretanto, que não se dirige 
às previsões expressas no PRJ e respectivo aditamento  A 
irresignação do agravante não se aplica ao caso dos autos, pois 
completamente diversa a previsão aprovada e homologada  
Agravo não conhecido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO  Aprovação do plano de 
recuperação judicial pela assembleia geral de credores  Pretensão 
ao controle de legalidade naquilo que dispõe sobre a possibilidade 
de alienação do ativo, sob alegada inobservância ao disposto no 
art. 60 LRF  Menção expressa acerca da obediência ao referido 
dispositivo legal no plano aprovado e homologado  Insurgência 
recursal infundada  Ausente impugnação aos fundamentos da r. 
decisão recorrida  Agravo não conhecido
AGRAVO DE INSTRUMENTO  Insurgência contra a concessão 
da recuperação judicial  Minuta recursal totalmente dissociada 
dos autos  Matérias suscitadas alheias às previsões do plano de 
recuperação aprovado e homologado  Conduta reprovável da 
recorrente  Incidência do disposto nos arts. 80, incisos I, II e VII, 
e 81 do CPC15  Litigância de má-fé configurada.

Dispositivo: Rejeitam a preliminar suscitada em contraminuta, não 
conhecem o recurso e declaram abuso do direito de recorrer, com 
observação. 
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Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A 
dirigido à r. decisão em fl. 34-43, proferida pela Dra. Adriana Tayano Fanton 
Furukawa, MMa. Juíza de Direito da E. 6ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba 
que  concedeu a recuperação judicial à agravada.

Consignou a Douta Magistrada:

[...]

II - Do Plano de Recuperação Judicial aprovado na AGC 
Realizada Assembleia Geral de Credores no dia 25 de abril de 
2017 (após ter sido instalada em 05 de dezembro de 2016, 
suspensa, reinstalada em 07 de março de 2017, novamente 
suspensa e redesignada para o dia 25/04/2017), ocasião em que 
foi aprovado com as modificações a ele incorporadas, por 
unanimidade entre os presentes nas Classes I - Trabalhistas, II 
- Garantia Real, e IV - Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, enquanto que na Classe III - Quirografários, a aprovação 
foi de R$409.828,83, equivalente a 84,46% de um total de 
R$485.216,92, representados os votantes, e por 2 de 3 credores 
presentes e votantes. 

Declarado pela Administradora Judicial aprovado o Plano de 
Recuperação Judicial juntado às fls. 1028/1071, com as 
modificações a ele incorporadas (Modificativo de fls. 3728/3764), 
também ocorridas nas seções da AGC, não havendo qualquer 
manifestação quanto à constituição do Comitê de Credores, e 
assim encerrada a ata (juntada às fls. 3965/3967), encaminhado 
à homologação.

Destaque-se que as modificações do plano não foram 
substanciais, e que nele especificada a alienação de ativos. 

Colhe-se, então, que observado o quórum legal previsto no artigo 
45, da LRF, a Assembleia Geral de Credores sobre o Plano de 
Recuperação Judicial deliberou e o aprovou, reservada que foi 
aos credores a análise de sua viabilidade, sob o enfoque 
financeiro e econômico, e, sob a ótica do controle de legalidade, 
não constatados vícios, portanto, impõe-se ao juízo a vinculada 
providência disposta no artigo 58, da LRF, qual seja, a 
homologação e concessão da Recuperação, por força da soberana 
AGC.

Ausentes dos autos, contudo, as certidões exigidas pelo artigo 57 
da LRF, negativas de débitos tributários, que até há pouco 
pacífica a dispensa na Jurisprudência, forte na preservação da 
empresa em recuperação, estribada ainda na ausência de 
legislação específica e apta à finalidade exigida. 
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É certo que em vigor a Lei nº 13.043/14, editada para os fins do 
parcelamento previsto no artigo 68 da LRF, e que nos autos não 
apresentadas as certidões exigidas no artigo 57 da LRF, a se 
conferir prazo para a apresentação, sob pena de se permitir 
pseudosoerguimento da empresa, vez que seria relativo somente 
aos credores privados, e em detrimento dos créditos fiscais, 
frisando-se que se desintegrariam os fundamentos para a 
suspensão das execuções fiscais e das medidas constritivas nelas 
porventura adotadas, que fatalmente alcançariam os minguados 
ativos da empresa em recuperação, lançando-a novamente ao 
revés.

Em que pese disciplinado o parcelamento das dívidas fiscais 
pela Lei 13.043/14, forçoso reconhecer sua inadequação aos fins 
a que se destina, seja pela exigida contrapartida em renunciar à 
controvérsia judicial quanto à exação, seja pelo minguado prazo 
conferido à satisfação (84 meses).Feitas tais observações, diante 
da ausência de legislação específica e apta à inafastável 
finalidade do instituto recuperacional, merecem as empresas 
que se encontram nessa situação socorrerem-se à melhor e mais 
adequada forma de parcelamento que o sistema legal permitir, 
que lhe seja mais benéfico e se amolde ao princípio da 
preservação da empresa em crise, aplicando-se-lhe as normas 
gerais de parcelamento do ente da Federação, por força do artigo 
155-A, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, HOMOLOGO o Plano de Recuperação Judicial 
aprovado na Assembleia Geral de Credores, e CONCEDO A 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL de TECNOMECÂNICA PRIES 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., condicionada, contudo, à 
comprovação do parcelamento dos créditos tributários no prazo 
de cento e vinte (120) dias, como dito acima, conforme o melhor 
parcelamento dos débitos tributários sob sua escolha, desde já 
assim deferido nos termos da LRF. 

Ressalte-se que vedado à Recuperanda efetuar qualquer 
pagamento por depósito judicial nestes autos, a serem 
realizados diretamente aos credores, que também diretamente 
deverão lhe informar os respectivos dados bancários. 

Em sua minuta recursal o agravante pretende afastar a r. 
decisão homologatória para que um novo plano de recuperação judicial seja 
apresentado em 30 dias, sem as ilegalidades que aponta: (a) extensão da 
novação aos coobrigados e garantidores; (b) iliquidez nas parcelas e; (c) 
alienação das UPIs sem prévia autorização judicial ou da assembleia de 
credores. 

Recurso tempestivo (fl. 44). Preparo comprovado (fl. 50-51). 
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Determinado o processamento sem atribuição de efeito 
suspensivo (fl. 54-55). 

O administrador judicial manifestou-se pelo desprovimento 
do recurso (fl. 59-62).

Contraminuta recursal em fl. 63-78. Suscita o não 
conhecimento do recurso por impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, 
defende o desprovimento em razão da inexistência de ilegalidades no plano de 
recuperação judicial aprovado e homologado.  

Parecer ministerial em fl. 181-82, firmado pela Dra. Leila 
Mara Ramacciotti,  Exma. Procuradora de Justiça, pelo parcial provimento do 
recurso para afastar a cláusula que prevê a extensão da novação aos 
coobrigados e garantidores. 

É o relatório. 

I - DA PRELIMINAR:

A recuperanda suscita o não conhecimento do recurso. 
Aduz que o agravante é carecedor da ação por impossibilidade jurídica do 
pedido uma vez que “o recurso de agravo de instrumento no direito falimentar 
não se presta a modificar ou anular o plano de recuperação aprovado em 
assembleia geral de credores” (fl. 65).

Sem razão, no entanto. 

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 
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 
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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) 

Rejeita-se, portanto , a preliminar suscitada em 
contraminuta recursal. 

II - DOS CONTORNOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

 O pedido de recuperação judicial da agravante foi ajuizado 
em 17 de abril de 2015 e seu processamento deferido no dia 15 de maio do 
mesmo ano (fl. 467-470). 

Apresentado o plano de recuperação judicial (fl. 1.028-1.071 
1o g., aditado em fl. 1.603-1.612), foi objeto de objeções, inclusive do recorrente 
(fl. 2.428-2.429; fl. 3.396-3.401 1o g.). 

Realizada AGC em 25 de abril de 2017, o plano de 
recuperação foi aprovado em todas as classes (fl. 3.965-3.974): 

- Classe I: 100% dos credores;

-    Classe II: 100% dos credores;

-    Classe III: 84,46% dos créditos (2 de 3 credores votantes); 

-    Classe IV: 100% dos credores

Sobreveio a r. decisão homologatória, contra qual se 
insurge o agravante, único voto contrário à aprovação do PRJ, com argumentos 
dirigidos a ilegalidade das previsões relativas a: (a) extensão da novação aos 
coobrigados e garantidores; (b) iliquidez nas parcelas e; (c) alienação das UPIs 
sem prévia autorização judicial ou da assembleia de credores. 

III - DO CONTROLE DE LEGALIDADE: 

Pretende o agravante a declaração de ilegalidade e, para 
tanto, aponta previsões trazidas no plano que, segundo alega, beneficiam 
somente a devedora. 
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a) LIBERAÇÃO DE COOBRIGADOS E AVALISTAS:

A insurgência recursal neste ponto é completamente 
desmotivada. Eis o teor da cláusula que trata da extensão dos efeitos da 
novação (fl. 1.055):

9.1. Novação de Dívidas do Passivo e Outras Avenças

Uma vez aprovado o plano de recuperação judicial ora proposto, 
automaticamente, todas as dívidas serão consideradas novadas, 
para todos os efeitos, com exceção da extensão dos coobrigados 
solidários, fiadores e avalistas conforme § 1o do art. 49 e art. 59.

[...]

Os credores também concordam com a imediata suspensão da 
publicidade dos protestos, enquanto a recuperação estiver sendo 
cumprida. 

Não houve modificação no aditamento ao PRJ apresentado. 

Destarte, neste ponto o recurso não é conhecido ante a 
flagrante falta de interesse. 

b) ILIQUIDEZ NAS PARCELAS

Defende o agravante que a previsão trazida no PRJ não 
estabelece, de maneira clara, como os pagamentos serão efetuados. Afirma que 
o “novo crédito carece de liquidez e certeza”. 

A cada credor compete realizar a análise do Plano 
apresentado e, se o caso, a ele apresentar objeções ou modificações. Conforme 
Enunciado n. 46 da Jornada de Direito Comercial, “não compete ao juiz deixar 
de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com 
fundamento na análise econômico financeira do plano de recuperação aprovado 
pelos credores”. 

À Assembleia cabe a análise, diante dos elementos 
apresentados, da viabilidade da previsão de pagamentos baseada em 
elementos futuros  como “aumento líquido de caixa”. 

Inicialmente, previu-se que os pagamentos dos credores da 
classe quirografária seria realizado com deságio de 40% sobre o valor do 
crédito, após carência ânua contada da data da publicação DJE da decisão 
homologatória, em 60 parcelas trimestrais e consecutivas, atualizadas pela TR 
+ 3% a.a. (fl. 1.059 1o g.). 

Após o aditamento ao plano de recuperação judicial, previu-
se a alienação de ativos e destinação dos valores ao pagamento dos credores:
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A primeira versão do plano apresentado previa o parcelamento 
do pagamento aos credores, contudo, acreditamos que o leilão 
deste ativo, que teve avaliação superior ao informado conforme 
art. 53 inciso III, é mais vantajoso aos credores.

Assim sendo, o presente aditamento visa autorizar o leilão deste 
ativo e que os recursos sejam direcionados aos credores. 

O leilão será efetuado por leiloeiro nomeado pelo Administrador 
Judicial, e os recursos obtidos devem ser utilizados em 100% 
para pagamento dos credores.

[…]

Ocorrendo o leilão do ativo os credores receberão os valores 
prometidos imediatamente após seja formalizado o ato e 
homologado pelo juízo (...).

[…]

Não há, portanto, iliquidez na proposta de pagamento 
aprovada pelos credores e homologada pelo Juízo Recuperacional. Na minuta 
recursal, o agravante aduz que “os valores das parcelas não são certos, 
estabelecidos em uma expectativa sobre a receita líquida da empresa, 
baseados em expectativas de crescimento do mercado. Além disso, não há 
previsão de pagamento de parcela mínima, a qual dependerá de percentual do 
faturamento da empresa, o que impossibilita saber os valores, tornando o 
plano apresentado totalmente ilíquido” (fl. 12-13). 

Ocorre que, novamente, o inconformismo recursal não se 
dirige às previsões expressas no PRJ e respectivo aditamento. A irresignação 
do agravante não se aplica ao caso dos autos, pois completamente diversa a 
previsão aprovada e homologada. 

Constata-se, mais uma vez, a falta de interesse recursal. 

c ) ALIENAÇÃO DA UPI

Neste tópico, o inconformismo recursal dirige-se à alegada 
inobservância do disposto no art. 60 da Lei 11.101/2005. 

O recorrente alega ilegalidade porque o plano prevê “a 
hipótese de alienação de UPIs sem a necessidade de prévia autorização judicial 
ou da assembleia de credores”. 

Dispõe a proposta da recuperanda (fl. 1.606 1o g.):

O ativo abaixo descrito e cópia do auto de avaliação realizada 
pelo oficial de justiça - Avaliador Federal- no anexo deste 
aditamento, será leiloado em praça única, nos termos da lei de 
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recuperações, sem sucessão de qualquer forma aos 
arrematantes, conforme determina o art. 60 parágrafo único da 
LRF.

Vê-se, portanto, que ao contrário do alegado, o plano de 
recuperação é expresso ao consignar a observância do dispositivo legal 
suscitado na minuta recursal. 

À assembleia-geral compete conhecer valor estimativo ou 
avaliatório dos imóveis, ter acesso à documentação integral e certidões obtidas 
recentemente (de matrícula e de natureza fiscal), momento da alienação, além 
da forma expressa na proposta. 

No caso dos autos, além da avaliação trazida à apreciação 
dos credores (fl. 1.612), a recuperanda trouxe também as respectivas certidões 
e documentos, em obediência ao princípio da transparência, essencial no 
acordo com os credores. 

Há, inclusive, expressa indicação da porcentagem que será  
disponibilizada ao pagamento dos créditos admitidos, destinação de eventual 
excedente e previsão de depósito judicial em caso de arrematação. 

Portanto, constatada mais uma vez, a falta de interesse do 
recorrente, haja vista insurgir-se contra matéria não prevista. 

IV - DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Ao interpor o presente agravo de instrumento o recorrente 
trouxe a este E. Colegiado matérias totalmente dissociadas do contexto dos 
autos.

Não há, na verdade, qualquer impugnação aos 
fundamentos da r. decisão agravada. A minuta recursal genericamente insurge-
se contra premissas não constatadas na presente recuperação judicial. Inexiste 
impugnação às previsões do plano de recuperação judicial que se  busca 
invalidar ou à r. decisão homologatória. 

A dedução articulada neste recurso caracteriza abuso do 
direito de recorrer. O agravante valeu-se do presente agravo de instrumento 
com fim manifestamente protelatório, buscando indevidamente afastar a 
concessão da recuperação judicial, conduta temerária que merece a 
reprovabilidade social.

  Incide, portanto, ao caso em exame o disposto no art. 80, 
incisos I, II, e VII e art. 81, razão pela qual condena-se o recorrente a pagar 
multa ora arbitrada em 10% sobre o valor do crédito do agravante arrolado no 
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quadro de credores, e a indenizar a recuperanda pelos prejuízos que sofreu, 
inclusive custas e honorários advocatícios, a serem apurados em liquidação.

V - DISPOSITIVO

Pelos fundamentos expostos, rejeita-se a preliminar 
suscitada em contraminuta, porém, deixam de conhecer o recurso, com 
observação quanto ao abuso do direito de recorrer e litigância de má-fé. 

RICARDO NEGRÃO

        RELATOR
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