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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2002134-39.2018.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante BANCO 
BRADESCO S/A, é agravado CIBI COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA 
IMPIANTI (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) e CESAR CIAMPOLINI.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Hamid Bdine
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto n. 18.620 – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

AI. n. 2002134-39.2018.8.26.0000.
Comarca: Taubaté.
Agravante: BANCO BRADESCO S/A.
Agravada: CIBI COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA IMPIANTI 
(em recuperação judicial).
Interessada: V. FACCIO ADMINISTRAÇÕES (administradora 
judicial).
Juiz: Carlos Eduardo Reis de Oliveira.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
Decisão recorrida que homologou o plano de recuperação judicial 
aprovado em assembleia. NULIDADE. Instalação da assembleia 
de credores com atraso. Sistema de invalidades processuais que se 
assenta na necessidade de demonstração do prejuízo. Ônus do qual 
o agravante não se desincumbiu. Prejuízo não vislumbrado. 
Nulidade rejeitada. PLANO DE RECUPERAÇÃO. Ausência de 
prazo e forma de pagamento. Comportamento contraditório que 
não deve ser aceito à luz dos princípios da boa-fé e da função 
social do contrato (art. 421 e 422 do CC). Agravante que deliberou 
e aprovou o plano sem ressalvas não pode, posteriormente, 
impugná-lo, se aceitou as condições aprovadas. JUROS. Ausência 
de previsão. Admissibilidade. Direito patrimonial disponível. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. Fator que não constitui um “plus” ao 
valor do crédito. Mero fator de recomposição do poder de compra 
da moeda em face da inflação. Visando assegurar a efetividade do 
processo, o plano de ser modificado para estabelecer em favor dos 
credores a incidência de correção monetária pela Tabela Prática 
deste Tribunal a partir do ajuizamento do pedido de recuperação 
judicial. Precedente deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso 
provido em parte.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra 

decisão de fs. 30/36, que homologou o plano de recuperação 

aprovado pela assembleia de credores e concedeu a recuperação 

judicial da agravada. 

O agravante sustenta nulidade da assembleia de 

credores por violação ao disposto no art. 37 da Lei n. 11.101/05 e ao 
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edital de convocação. Afirmou que o plano contém ilegalidades no 

que se refere à (I) falta de prazo e forma do pagamento de credores, 

(II) ausência de previsão de juros remuneratórios; e (III) inexistência 

de previsão para a correção monetária do débito.

A liminar foi indeferida (fs. 57/65). 

Recurso regularmente processado, com preparo 

(fs. 54/55), sem contraminuta (fs. 71), parecer da D. Procuradoria de 

Justiça opinando pelo provimento parcial do recurso (fs. 73/83) e 

com manifestação da administradora judicial (fs. 68/70).

Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da 

Resolução n. 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

É o relatório.

O agravo merece acolhimento em parte. 

O agravante sustenta nulidade da assembleia de 

credores por violação ao disposto no art. 37 da Lei n. 11.101/05 e ao 

edital de convocação.

Aduz que, embora o edital tenha previsto a 

instalação da assembleia às 10h30, isso não foi respeitado em 14 de 

setembro de 2017, quando se registrou atraso de 10 minutos (fs. 10), 

e em 9 de novembro seguinte, ocasião em que a demora foi de 15 

minutos (fs. 11).
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Ainda que se admita isso como tolerância, o prazo 

excedido é razoável diante da complexidade do ato de convocação 

dos credores, como se verá.

De todo modo, os atrasos verificados nas instalações 

das assembleias, não superiores a 15 minutos, não ensejam 

anulação dos atos praticados em virtude da ausência de prejuízo aos 

interesses de qualquer das partes.

Sobre o tema, José Roberto dos Santos Bedaque 

leciona que:

“Embora instrumento, o processo constitui 

importantíssimo fator no desenvolvimento das 

relações substanciais. Daí não se poder falar em um 

direito processual puramente técnico, neutro quanto 

aos objetivos visados pelo legislador material. O 

estudioso do processo deve, em primeiro lugar, 

identificar as necessidades verificadas no plano 

material; depois, verificar quais as técnicas 

processuais existentes para a tutela da situação 

substancial posta em juízo; por último, refletir a 

respeito da aptidão destes meios para a obtenção dos 

resultados pretendidos, propondo, se o caso, a 

criação de mecanismos mais adequados” (Direito e 

Processo, 5ª ed., Malheiros, p. 76).

Em corroboração, o eminente Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira asseverou que “nos tempos atuais, não mais se 
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justifica o apego à forma, em detrimento da efetividade processual, 

especialmente quando ausente prejuízo. Com efeito, sempre que 

possível, observadas as garantias do devido processo legal, deve-se 

buscar a efetividade processual, evitando-se que o processo seja um 

fim em si mesmo” (REsp. n. 216719, j. 16.9.2003).

Vê-se, portanto, que a diretriz já amplamente 

consagrada na doutrina era no sentido da preservação dos atos 

processuais nas hipóteses em que os vícios estritamente formais não 

fossem aptos a repercutir de forma negativa sobre os interesses e 

garantias processuais das partes, o que foi consolidado de forma 

expressa pelo novo Código de Processo Civil.

Estabelece o art. 277 do CPC que, mesmo na 

hipótese em que a lei prescrever determinada forma, o juiz deverá 

considerar válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a 

finalidade. Trata-se da consagração expressa do princípio da 

instrumentalidade das formas, reforçado pelo disposto no art. 283, 

caput e parágrafo único, que estabelece o princípio do 

aproveitamento dos atos processuais defeituosos ao vincular a 

anulação dos atos praticados à existência de prejuízo. 

A conjugação dos princípios supracitados, somada ao 

princípio da primazia da decisão de mérito e efetividade do processo, 

informa o perfil do novo sistema de invalidades processuais, 

construído, como diz Fredie Didier Jr., para que não haja 

invalidades. 

Orienta o autor que “a nulidade de um ato 
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processual ou do procedimento é encarada pelo direito processual 

como algo pernicioso. A invalidação do ato deve ser vista como 

solução de ultima ratio, tomada apenas quando não for possível 

ignorar o defeito, aproveitando o ato praticado, ou aceitar o ato como 

se fosse outro (fungibilidade) ou, enfim, determinar sua correção 

(Curso de direito processual civil, JusPodivm, 2016, p. 407)

Assim, era ônus do agravante demonstrar em que 

medida o atraso não superior a 15 minutos acarretou prejuízo aos 

interesses dos credores.

A alegação é genérica e baseada apenas na restrição 

da “liberalidade da recuperanda” para se evitar “que o início da 

assembleia seja postergado ao seu bel prazer” (fs. 10). Não há 

alegação de prejuízo.

E mais, é de se reconhecer que o registro do horário 

de instalação além daquele previsto no edital, tendo excedido 10 e 15 

minutos, não enseja nulidade por conta da complexidade do ato:

“A instalação não se dá no horário designado para a 

assembleia, mas sim após os preparativos que 

antecedem ao início dos trabalhos.

Não parece crível que a colheita de todas as 

assinaturas dos presentes tenha ocorrido até o 

último segundo que antecedeu o badalo das 14h00 e 

isto por uma razão muito simples: a convocação para 

comparecimento estava prevista para as 14h00, 

devendo-se presumir um certo período à instalação.” 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2002134-39.2018.8.26.0000 -Voto nº 7

(AI n. 2176849-94.2017.8.26.0000, rel. Designado 

Des. Ricardo Negrão, j. 18.12.2017).

Com efeito, fica rejeitada a alegação de nulidade das 

assembleias de credores.

Rejeitada a nulidade, passa-se ao exame do conteúdo 

do plano de recuperação homologado.

O princípio da preservação da empresa inspira o 

instituto da recuperação judicial e visa a manter a fonte produtora, 

ou seja, da própria atividade empresarial, os empregos dela 

originados e, ao final, a proteção dos interesses dos credores.

Mario Sérgio Milani, firme nos ensinamentos de 

Misabel de Abreu Machado Derzi e Raphael Frattari, destaca que 

o princípio da preservação da empresa “guia as decisões tomadas 

entre os diversos interesses internos que nela se se compõem, 

representa importante parâmetro que deve pautar a aplicação da lei 

em cada caso e, finalmente, deverá ser o guia de interpretação, 

norteador das decisões judiciais.” (Lei de Recuperação Judicial, 

Recuperação Extrajudicial e Falência Comentada, Malheiros, 

2011, p. 199).

Consigne-se que prevalece atualmente o 

entendimento de que as decisões tomadas em assembleia geral de 

credores não são soberanas a ponto de retirar do Poder Judiciário o 

controle de legalidade, ainda que na hipótese de aprovação do plano 

em assembleia (Enunciado n. 44, Conselho da Justiça Federal: “A 
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homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos 

credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”).

Fábio Ulhoa Coelho vai além e defende que, mesmo 

aprovado pela assembleia geral de credores o plano, o magistrado 

poderá deixar de homologá-lo e determinar que o administrador 

judicial elabore com o devedor e credores um modelo alternativo de 

maior consistência em substituição àquele que já se pressupõe que 

não dará certo (Comentários à nova lei de falências e de 

recuperação de empresas, Saraiva, 2005, p. 163).

No mesmo sentido: Cássio Cavalli, Plano de 

Recuperação, p. 268-269. In: Tratado de Direito Comercial, v. 6. 

Coord. Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 2015.

E ainda:

“Não obstante, o Judiciário brasileiro já considerou 

que ao Juiz é dado intervir excepcionalmente nos 

planos de recuperação judicial, quando a aprovação 

ou a rejeição, apesar de refletir o desejo majoritário 

da comunidade de credores, violar normas cogentes 

ou de ordem pública.

Os casos inicialmente enfrentados pelo Poder 

Judiciário ocorreram em situações inversas, quais 

sejam, os de planos de recuperação judicial que, 

apesar de aprovados pela maioria dos credores, 

violavam princípios de ordem pública, em especial o 

da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do 
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equilíbrio, impondo a alguns minoritários sacrifícios 

desmedidos ou desproporcionais.” (AI n. 

0106661-86.2012.8.26.0000, rel. Des. Francisco 

Loureiro, j. 3.7.2014).

O agravante aponta ilegalidade no plano no que se 

refere à falta de prazo e forma do pagamento de credores. 

Trata-se da seguinte proposta aprovada em 

assembleia de 9 de novembro de 2017:

“... o pagamento será efetuado através da venda de 

imóveis da propriedade da recuperanda dentro do 

prazo de 12 meses, com a quitação integral dos 

créditos trabalhistas e com deságio de 40% dos 

demais credores, caso o imóvel não seja vendido em 

tal prazo, a administradora judicial peticionará a 

venda de tais imóveis através de leilão judicial. 

Restou estabelecido ainda a criação de incidente 

específico para a venda com a juntada mensal de 

relatórios por parte da recuperanda a acerca das 

diligências necessárias a venda, vez que os imóveis 

ainda se encontram em fase de desdobro.” (fs. 41 - 

grifou-se).

O d. Procurador de Justiça aponta, em seu parecer, 

incertezas relacionadas ao momento em que os bens serão alienados 

e ao valor de venda deles e se, de fato, o saldo apurar será suficiente 

para o pagamento dos credores e, em caso negativo, como os débitos 
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serão quitados, e, desse modo, opina pela anulação do plano por 

falta de liquidez (fs. 76/79).

É o caso de se acolherem tais ponderações, pois 

poderá comprometer o próprio cumprimento do plano de 

recuperação se não se esclarecer o tempo em que os pagamentos 

deverão acontecer.

Da leitura da cláusula é possível apenas saber que, 

exceção dos credores trabalhistas, os demais receberão o saldo com 

deságio de 40%. 

De fato, não há termo fixado para o pagamento dos 

credores, podendo acontecer em até 12 meses. Não acontecendo, 

está previsto o esforço para alienação judicial, o que poderá atrasar 

em demasia a quitação da dívida pela termo final.

Apesar disso, não se deve reconhecer sua nulidade 

em razão do próprio comportamento do agravante.

Com razão o agravante ao afirmar que isso 

representa ausência de prazo para o pagamento dos credores. 

Nota-se da lista de presença que o agravante 

participou das deliberações (fs. 49, linha 8) e, segundo a ata, não 

apresentou qualquer objeção à proposta de pagamento. A única 

oposição foi de terceiro e se relacionou ao deságio (fs. 41).

Não se deve aceitar o comportamento contraditório 
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do agravante após a novação do crédito é inadmissível à luz da boa-

fé objetiva contemplada no art. 422 do Código Civil.

Anderson Schreiber adverte que uma das funções 

da boa-fé objetiva é a de “impedir o exercício de direitos em 

contrariedade à recíproca lealdade e confiança que deve imperar nas 

relações privadas” (A Proibição do Comportamento Contraditório, 

Renovar, 2005, p. 83).

Vislumbra-se, no caso, a função integrativa da boa-

fé:

“Por fim, o grande influxo integrativo da boa-fé está 

localizado nas relações obrigacionais duradouras e 

não naquelas instantâneas em que há coincidência 

temporal entre a contratação e a execução. Nas 

obrigações duradouras, exige-se uma execução com 

confiança recíproca e especial observância de 

diligência no cumprimento da atividade assumida, 

pois em uma vinculação de grande período cada uma 

das partes depende, mais do que em nenhum outro 

caso, da boa-fé no cumprimento convencionado” 

(Nelson Rosenvald, Código Civil Comentado, 

Coord. Cezar Peluso, Manole, 2007, p. 316).

Outro não foi o teor do enunciado n. 362 da IV 

Jornada de Direito Civil: “art.. 422. A vedação do comportamento 

contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção 

da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil”.
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O venire contra factum proprium pondera Menezes 

Cordeiro pode se dar “numa de duas situações: quando uma pessoa, 

em termos que, especificamente, não a vinculem, manifeste a 

intenção de não ir praticar determinado acto e, depois, o pratique e 

quando uma pessoa, de modo, também, a não ficar estritamente 

adstrita, declare pretender avançar com certa actuação e, depois, se 

negue” (António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da Boa fé 

no Direito Civil, Almedina, 2001, p. 747). 

Esta Câmara, em voto convergente do e. Des. Cesar 

Ciampolini, repudiou o comportamento contraditório de, naqueles 

autos, a recuperanda alterar a lógica do processo para se beneficiar 

da demora por ela provocada, o que se revelou contrário à pretensão 

recursal exercida naquela ocasião (Agravo Interno n. 

2071901-04.2017.8.26.0000/50000, j. 31.5.2017). 

Aplicando-se isso ao caso, soa contraditório o 

comportamento do agravante que, após aprovar o plano, questiona 

aspectos que naquele momento considerou importante para 

viabilizar a recuperação da agravada ao invés de impugnar a 

proposta de pagamento na forma aprovada.

Ou seja, naquela ocasião aceitou receber seu crédito 

quando concretizada a venda dos bens. Conforme prevê a cláusula 

aprovada pelos credores, inclusive pelo próprio agravante, a 

agravada deverá juntar mensalmente “relatórios por parte da 

recuperanda a acerca das diligências necessárias a venda”.

Logo, verificada a negligência da agravada na 
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alienação dos bens, credores e administradora judicial poderão 

exercer controle posterior para pagamento da dívida, observado o 

deságio aceito.

Também não é o caso de estender o reconhecimento 

da abusividade do ajuste no que se refere aos credores trabalhistas 

para os demais credores (fs. 12).

Isso porque a decisão agravada, ao efetuar o controle 

de legalidade relativo aos credores trabalhistas, o fez com 

fundamento no art. 54 da Lei n. 11.101/05, que estabeleceu limite 

de um ano para o pagamento dessa classe de credores (fs. 31).

Como constou da decisão do MM Juiz, 

independentemente de se alienar ou não os determinados bens, a 

classe I deve ser paga no prazo legal.

Logo não se confirma a alegada abusividade.

O agravante, segundo a lista de presença da 

assembleia, é credor quirografário (fs. 43).

A agravada apresentou duas opções de plano para 

votação.

Uma levando em consideração o fluxo de caixa e a 

venda de bens em dois anos (fs. 2745/2753). 

Pela proposta, os credores quirografários receberiam 
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com base em " deságio de 40% (quarenta por cento), sobre os valores 

declarados; uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, após e 

subsequente à aprovação, homologação e publicação do PLANO, (art. 

45 da LFRE); amortização em 8 (oito) parcelas anuais e consecutivas, 

que serão quitadas no decorrer do ano correspondente ao seu 

vencimento, independentemente dos resultados operacionais 

apresentados em balancetes." (fs. 2752 dos autos originários).

A outra opção foi baseada na venda de bens em 12 

meses (fs. 2753/2758 dos autos originários). Esta foi a aprovada.

Nela foi previsto decréscimo do deságio com redução 

de 5% a cada a partir de 2019, chegando a zero em 2026, como fator 

de motivação da agravada de alienar os bens destacados para o 

pagamento de credores. Fazendo uso do fluxo de caixa, 

estabeleceram-se “pagamentos feitos dos menores créditos para os 

maiores" (fs. 2757 dos autos originários).

O plano destacou a partir da análise financeira, que 

"a empresa apresenta um horizonte, a curto ou médio prazo, onde 

podemos projetar valores que farão frente as obrigações declaradas, 

principalmente pelas obrigações trabalhistas " (fs. 2754 dos autos 

originários).

Verifica-se que tal proposta não previu juros, como 

anotou o d. Procurador de Justiça (fs. 79), já que o percentual (6%) 

está previsto apenas para a primeira opção, aquela rejeitada pelos 

credores.
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O plano aprovado, portanto, não estabeleceu juros 

ou mesmo correção monetária. Apenas o decréscimo do deságio no 

ritmo de 5% ao ano.

No tocante aos juros moratórios, em que pese o 

posicionamento defendido anteriormente por este relator de que 

deveriam incidir independentemente da vontade das partes (CC, art. 

406), cumpre adotar o entendimento que tem prevalecido nesta 

Câmara no sentido de que a matéria envolve direito patrimonial e, 

portanto, disponível.

Desse modo, para verificar se a falta de juros 

moratórios impõe ônus excessivo aos credores, deve-se examinar os 

outros aspectos do plano que também envolvem a disponibilidade de 

direito patrimonial, tais como: deságio, carência, previsão de 

correção monetária e juros remuneratórios (AI n. 

2108645-32.2016.8.26.0000, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 

22.8.2016).

No caso, o decréscimo do deságio é um indicador de 

que a não incidência de juros não implica ônus excessivo aos 

credores.

Por outro lado, não é possível se admitir que o plano 

seja omisso em relação à atualização em favor dos credores, pois a 

correção monetária, como se sabe, não constitui um “plus” ao valor 

do crédito, e sim representa mero fator de recomposição do poder de 

compra da moeda em face da inflação:
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO Recuperação Judicial 
Correção monetária Em que pese tratar-se apenas de 
recomposição do valor da moeda, tem-se que a não 
incidência representa deságio disfarçado Determina-
se a incidência de correção monetária em relação aos 
créditos arrolados Agravo provido neste ponto” (Ap. 
n. 2129435-08.2014.8.26.0000, rel. Des. Ricardo 
Negrão, j. 10.12.2014).

“A incidência de correção monetária e dos juros 
remuneratórios de 1% ao ano não contém ilegalidade. 
É cediço que a correção monetária não representa 
lucro ou acréscimo patrimonial, destinando-se 
unicamente à atualização do valor monetário do 
crédito. Tal circunstância, contudo, não lhe subtrai o 
caráter patrimonial, de modo que, anuindo os 
interessados com a adoção de determinado índice, no 
caso a Taxa Referencial (TR), deve prevalecer a 
soberania da Assembleia Geral de Credores. Só não 
se admite que a omissão a respeito da atualização 
monetária dos créditos resulte na sua não incidência, 
mas disso não se cuida” (AI. n. 
2126898-39.2014.8.26.0000, rel. Des. Maia da 
Cunha, j. 08.10.2014). 

Nesse sentido: AI n. 2121694-14.2014.8.26.0000, 

rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 10/12/2014; AI n. 

2148046-09.2014.8.26.0000, rel. Des. Enio Zuliani, j. 

9/12/2014; AI n. 2050371-80.2013.8.26.0000, rel. Des. Araldo 

Telles, j. 17/11/2014.

Para suprir a nulidade, é o caso de se adotar o 

julgado abaixo:

"A correção monetária, contrariamente, não pode ser 

dispensada, pois representa mera recomposição da 

moeda, de modo que a omissão de tal questão é 
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ponto que torna o plano vulnerável porque prejudica 

os credores no que se refere à recomposição do valor 

já diminuído pelo deságio acima referido. Assim, é de 

se adequar o plano (AI nº 

2118641-25.2014.8.26.0000, sob a relatoria do Des. 

Enio Zuliani, da C. 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial desta Corte).

Por isso, a correção monetária deverá ser contada 

segundo a Tabela Prática desta Corte, com termo 

inicial a partir da data da distribuição do pedido 

recuperacional." (AI n. 

2010805-51.2018.8.26.0000, rel. Des. Araldo 

Telles, j. 23.4.2018).

Visando assegurar a efetividade do processo, o plano 

de ser modificado para estabelecer em favor dos credores a 

incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal 

a partir do ajuizamento do pedido de recuperação judicial. 

O simples reconhecimento da nulidade do plano e 

retomada das deliberações em assembleia representa maior prejuízo 

aos credores que se sujeitarão à incertezas e aos atrasos no 

recebimento. Some-se a isso, que a agravada, embora intimada, não 

se opôs à pretensão do agravante e, com isso, admitiu a 

possibilidade de adequação do plano para cumprimento desde logo.

Assim, fica reformada em parte a r. decisão 

agravada.
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Diante do exposto, DÁ-SE parcial provimento ao 

recurso.

Hamid Bdine
Relator
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