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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2246806-85.2017.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são 
agravantes MARIA TERESA FERREIRA DE SOUZA NEVES LEMES e 
AMSTERDÃ ADMINISTRAÇÃO DE BENS EREILI, é agravado O JUIZO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 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 Desembargadores MAURÍCIO 
PESSOA (Presidente), CLAUDIO GODOY E ARALDO TELLES.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Maurício Pessoa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 11502
Agravo de Instrumento  nº 2246806-85.2017.8.26.0000
Agravantes: Maria Teresa Ferreira de Souza Neves Lemes e Amsterdã 
Administração de Bens ereili 
Agravado: O Juizo 
Interessados: Unnafibras Textil Ltda, Repet - Reciclagem de Termoplasticos 
Ltda, Repet Nordeste Reciclagem Ltda., Unna Participações S.a. e Laspro 
Consultores Ltda - Administrador Judicial
Comarca: Santo André
Juiz (a): Marcio Bonetti

Agravo de instrumento  Recuperação judicial 
convolada em falência  Descumprimento do plano de 
recuperação judicial  Argumentos incapazes de afastar 
as responsabilidades assumidas perante os credores  
Medidas acautelatórias (indisponibilidade dos bens) em 
face das adquirentes das empresas falidas  
Possibilidade (Lei 11.101/05, art. 82)  Ação de 
responsabilidade ajuizada pela massa falida em face das 
adquirentes  Decisão mantida  Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, 

com pedido de efeito suspensivo, interposto contra sentença que 

convolou em falência a recuperação judicial de Unna Participações 

S/A, Unnafibras Têxtil Ltda, Repet Reciclagem de Termoplásticos 

Ltda. e Repet Nordeste Reciclagem Ltda., com fundamento no artigo 

73, inciso IV c/c artigo 94, inciso II, alíneas “b” e “g”, ambos da Lei 

11.101/05 (fls. 487/492), e, dentre outras deliberações, determinou, 

até o limite do passivo sujeito à recuperação judicial e em caráter 

provisório, a indisponibilidade dos bens e o arresto on-line, via 

Bacen-Jud, Rena-Jud e Arisp, dos ativos financeiros, veículos e 

imóveis das adquirentes Maria Teresa Ferreira de Souza Neves 
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Lemes e Amsterdã Administração de Bens Eireli (fls. 487/492).

Recorreram as adquirentes a sustentar, 

em síntese, que a exigibilidade do cumprimento das obrigações 

assumidas por meio do Plano de Recuperação Judicial do Grupo 

Unna (aprovado em assembleia de credores e homologado pelo Juízo 

recuperacional) estava condicionada à liberação da UPI Nordeste 

(alienada nos termos do artigo 60 da Lei 11.101/05), à transferência 

das cotas e ações do Grupo Unna e do respectivo controle acionário, 

além do devido acesso à prestação de contas da Unnafibras Textil 

Ltda., providências não materializadas pelas falidas; que não se 

consolidaram como adquirentes do Grupo Unna; que incorreram em 

“erro in procedendo”, já que, por meio do advogado que as 

representaram (o mesmo que representou as então recuperandas), 

assumiram todo o acervo, ativo e passivo do Grupo Unna; que a 

ativação do Grupo Unna se faria com a efetiva retirada de ativos da 

UPI Repet Nordeste, na forma do artigo 60 da Lei 11.101/05; que a 

administração do Grupo Unna permaneceu inalterada; que, por isso, 

não podem ser responsabilizadas pelo descumprimento do plano 

perante os credores; que os valores constantes dos balanços das 

empresas do Grupo Unna, no que se refere ao fluxo de caixa, matéria 

prima em estoque e outros ativos, não traduzem a realidade fática, 

pois há evidências da prática de diversos atos temerários por parte 

dos administradores concernentes a créditos de energia elétrica 

gerada pela UPI Nordeste (R$ 600.000,00) e troca de títulos junto a 

empresas de “Factoring” na ordem de R$ 15.000.000,00 (valores de 

destinação desconhecida). Requereram a concessão de efeito 

suspensivo ao recurso, inclusive mediante oferecimento de 140.000 
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toneladas de minério (silicato de magnésio), no valor total apurado 

em R$168.000.000,00 (cento e sessenta e oito milhões de reais). 

Recurso processado sem efeito 

suspensivo (fls. 505/509) por decisão que gerou a interposição de 

agravo interno com pedido de tutela recursal que foi indeferida pelo 

Ilustre Desembargador Claudio Antonio Soares Levada durante o 

plantão (fls. 621/622).

Manifestação do administrador judicial 

(fls. 734/747) pela manutenção da ordem de bloqueio/arresto.

Pedido de reconsideração não acolhido 

(fls. 863) seguido de parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça 

pelo desprovimento do recurso (fls. 866/873).

Agravo interno desprovido nos termos 

do v. acórdão de fls. 944/949.

É o relatório.

As agravantes se insurgem contra a 

decisão que convolou a recuperação judicial das agravadas em 

falência, especificamente quanto à determinação contida no item 8 

(indisponibilidade de bens e bloqueio de valores pertencentes aos 

agravantes), proferida pelo D. Juízo da 7ª Vara Cível de Santo 

André, nos seguintes termos (fls. 18.410/18.415 dos autos 

originários):

“(...)

Nos termos do art. 73 da Lei nº 

11.101/05: “o juiz decretará a falência durante o processo de 
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recuperação judicial: I por deliberação da assembléia-geral de 

credores, na forma do art. 42 desta Lei; II pela não apresentação, 

pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta 

Lei; III quanto houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos 

termos do § 4º do art. 56 desta Lei; IV por descumprimento de 

qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do 

§ 1º do art. 61 desta Lei. Parágrafo único. O disposto neste artigo 

não impede a decretação da falência por inadimplemento de 

obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos 

I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por prática de ato previsto 

no inciso III do caput do art. 94 desta Lei”. Por sua vez, o art. 61 do 

mesmo diploma legal estabelece que: “proferida a decisão prevista 

no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial 

até que se cumpram todas as obrigações previstas no pleno 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 do 

art. 73 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”. O caso “in studio”, trata-se de pedido de 

convolação em falência formulado pelo Administrador Judicial (e 

pelas próprias recuperendas), com fundamento no descumprimento 

de obrigação constante do plano de recuperação judicial. Pois bem, 

como se vê dos autos, o endividamento total das recuperandas 
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ultrapassa os 150 milhões de reais (cf. fls. 16828). Desde o início do 

processo, que sempre foi conduzido para evitar a falência, buscando 

a manutenção das empresas, às recuperandas foram concedidas 

todas as oportunidades para demonstrarem sua viabilidade 

econômica e discriminar os meios de recuperação a serem 

empregados, conforme art. 53, incisos I e II da Lei nº 11.101/05. O 

plano de recuperação judicial que foi aprovado em assembleia 

previa a transferência do principal ativo das recuperandas para 

terceiros, que assumiriam o pagamento dos credores. Percebe-se 

que, desde o início, a intenção das autoras não foi manter-se em 

funcionamento, mas transferir o funcionamento para uma nova 

empresa, de capacidade econômica e empresarial absolutamente 

desconhecida, para, deste modo, por via oblíqua, liquidar os 

ativos/passivos. Frustradas posteriormente as tentativas de 

transferência do ativo para esses terceiros (que se obrigaram frente 

aos credores das recuperendas), restou evidente que a capacidade 

produtiva das autoras está prejudicada. Em vista disso, está 

perfeitamente caracterizada a completa ausência de viabilidade 

econômica das autoras, o que deixa como única solução a 

decretação da falência. Deste modo, é caso de convolação da 

recuperação judicial em falência, o que faço com fundamento no art. 

73, inciso IV c/c art. 94, inciso III, alíneas “b” e “g”, ambos da Lei 

nº 11.101/00. Ante o exposto, DECRETO hoje, às 15h, a falência de 

UNNA PARTICIPAÇÕES S/A, UNNAFIBRAS TÊXTIL LTDA, 

REPET RECICLAGEM DE TERMOPLÁSTICOS LTDA. e REPET 

NORDESTE RECICLAGEM LTDA. 1) Fixo em noventa (90) dias o 

termo legal da falência, contado do pedido de recuperação judicial, 
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nos termos do inciso II do art. 99 da Lei nº 11.101/05; 2) Determino 

a lacração de todos os estabelecimentos comerciais das agora 

falidas (cf. art. 99, XI c.c. art. 109); 3) Nomeio administradora 

judicial LASPRO CONSULTORES LTDA. (CNPJ 

22.223.371/0001-75), representada por Oreste Nestor de Souza 

Laspro (OAB n. 98.628), que deverá prestar compromisso em 24 

horas. Intime-se. Compromissado, deverá ele cumprir as obrigações 

do art. 22 e ss. da Lei de Falências; 4) Fixo o prazo de quinze (15) 

dias para as habilitações de crédito, contados a partir da publicação 

do edital previsto no parágrafo único do art. 99 da Lei nº 11.101/05; 

5) Intimem-se as falidas para apresentarem, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias, relação nominal dos credores, indicando endereços, 

importâncias, natureza e classificação dos respectivos créditos, se 

estas já não se encontrarem nos autos, sob pena de desobediência; 

6) Cumpram-se as determinações constantes dos incisos V, VI, XIII 

do art. 99 da Lei nº 11.101/2005; 7) Expeçam-se ofícios à JUCESP, 

Cartório de Distribuição e Informação e SRF, solicitando 

informações a respeito das falidas, bem como comunicando a 

decretação da falência; ao DETRAN para que inscreva a 

indisponibilidade de todos os veículos registrados em nome das 

falidas, informando ao Juízo quais são eles ou se não tem; ao 

BANCO CENTRAL para que transmita a todas as instituições 

financeiras a indisponibilidade dos saldos em conta correntes e de 

quaisquer outros ativos financeiros, comunicando ao Juízo apenas 

nos casos em que existam, dispensadas as instituições de comunicar 

a inexistência dos ativos e saldos; 8) Defiro o pedido de fls. 18334 

item 12 determinando, em razão disso, a indisponibilidade 
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provisória e até o limite do passivo sujeito à recuperação judicial 

(agora falência), dos bens e o arresto on-line (BACENJUD, 

RENAJUD e ARISP) dos ativos financeiros, dos veículos e dos 

imóveis das coobrigadas: a) MARIA TERESA FERREIRA DE 

SOUZA NEVES LEMES, RG nº 12.508.771-SSP/MG e CPF nº 

051.646.436-18) e b) AMSTERDÃ ADMINISTAÇÃO DE BENS 

EIRELI, CNPJ nº 22.201.668/0001-30, com sede na Rua Miguel 

Salim, 170, Jardim São Luís, Ribeirão Preto/SP, CEP 14020- 330); 

8) Comunique-se por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos 

os Estados e Município em que as devedoras (e coobrigadas) tiverem 

estabelecimentos, para que tomem conhecimento da falência. 

Ciência ao Ministério Público. Custas na forma da lei. P.R.I.”.

O inconformismo circunda tão 

somente as consequências ocasionadas pela convolação da 

recuperação judicial das agravadas em falência, sobretudo a ordem 

de bloqueio/arresto (em caráter provisório e até o limite do passivo 

sujeito à recuperação judicial do Grupo) que recaiu sobre o 

patrimônio das agravantes, nada tendo sido arguido a respeito dos 

requisitos indispensáveis para o decreto de quebra.

Escoram-se as agravantes, 

basicamente, nas seguintes alegações: (i) o adimplemento das 

obrigações assumidas na condição de adquirente, constantes do plano 

de recuperação judicial das agravadas, estava condicionado à 

transferência do controle acionário do Grupo Unna e liberação da 

UPI Nordeste, além do acesso à prestação de contas da Unnafribras 

Têxtil Ltda., providências estas que não foram implementadas; (ii) 
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existência de conflito de interesses do advogado patrocinante da 

causa e condução das negociações, sobretudo no que se refere à falta 

de informação sobre o passivo do Grupo falido; (iii) atuação 

temerária por parte dos administradores do Grupo.

Depreende-se do processado que, por 

meio da “Proposta de Aquisição das Empresas do Grupo Unna”, as 

agravantes assumiram todas as dívidas e obrigações do grupo, 

sujeitas ou não aos efeitos da recuperação, sendo inconsistentes as 

alegações concernentes ao suposto engodo por parte do seu então 

procurador e de desconhecimento do passivo das empresas 

adquiridas.

Verifica-se que as condições 

suspensivas para a consolidação da proposta se consubstanciaram em 

três premissas: aprovação e homologação do novo plano de 

recuperação judicial, assinatura de contrato de locação com a Rhodia 

e aquisição da totalidade das quotas/ações do Grupo Unna (fls. 

766/7688).

Constata-se que o contrato de locação 

foi devidamente assinado pela Rodhia Poliamida e Especialidades 

S/A e Unnafibras Têxtil Ltda. (fls. 820/832) e o novo plano de 

recuperação judicial foi aprovado com ressalvas, mas sem qualquer 

oposição dos credores à transferência das cotas (fls. 14.850/14.853 

dos autos principais).

Nesse contexto, diferentemente do que 

sugerem as agravantes na tentativa de se escusarem das obrigações a 

que se obrigaram, restou evidenciado que as condições suspensivas 

foram implementadas, com exceção da transferência das cotas que 
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não foi formalizada devido à inércia das agravantes.

A cláusula 20 do novo Plano de 

Recuperação previu a assunção da obrigação de pagar a dívida 

reestruturada do Grupo Unna, acrescido do passivo extraconcursal, 

das despesas da recuperação, do passivo trabalhista, previdenciário e 

fiscal do Grupo, fazendo-o nos moldes e nas condições expressas na 

sequência (fls. 744).

Ressalta-se, ainda, que o pagamento 

dos créditos trabalhistas, previstos no item 4.3.1 do plano, não se 

sujeitava às condições suspensivas, havendo obrigação mesmo que 

estas não tivessem sido implementadas, como bem observado pela D. 

Procuradoria Geral de Justiça que acrescentou: “a expedição dos 

ofícios para a reestruturação empresarial prevista no plano de 

recuperação apenas poderia ser feita diante do adimplemento das 

dívidas assumidas pelas adquirentes no bojo desse mesmo plano, o 

que não ocorreu”.

A respeito do inadimplemento o 

administrador judicial assentou que “o prazo para início do 

pagamento dos credores tinha que ser cumprido e não o foi. E não o 

foi simplesmente porque as agravantes responsáveis pelo mesmo não 

o fizeram. Aliás, é importante destacar que a primeira manifestação 

dos agravantes nos autos após a assembleia (17/07/2017) foi no dia 

25/09/2017 (fls. 16.448), portanto, quando já se encontravam em 

mora no tocante aos pagamentos”.

Assim, à vista do descumprimento do 

plano e da inviabilidade de soerguimento das recuperandas, solução 

outra não teve o D. Juízo de origem senão decretar a quebra e 
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determinar a lacração dos estabelecimentos comerciais acolhendo o 

pedido das agravadas no que se refere à adoção de medida cautelar 

em face das agravantes  indisponibilidade de bens prevista na Lei 

11.101/05, artigo 82, § 2º  e autorizada na hipótese de supostos atos 

de administração temerária como, em tese,  ocorrera no caso dos 

autos e é objeto da ação de responsabilidade ajuizada pela massa 

falida (proc. nº 1004585-41.2018.8.26.0554  fls. 876/914).

As justificativas das agravantes são 

insuficientes para afastar as escorreitas deliberações do D. Juízo 

recuperacional (agora falimentar) para preservar os interesses dos 

credores da massa e se esvaem com a situação fática delineada nos 

autos.

Em resumo, o recurso não comporta 

provimento, nos termos, também, da decisão inicial que indeferiu a 

tutela recursal, a qual faz parte integrante deste voto (fls. 505/509).

A pretensão recursal é, portanto, 

descabida, mantida a r. decisão recorrida nos seus exatos termos.

Ante o exposto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator
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