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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2055792-75.2018.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é 
agravante VERA LÚCIA DE OLIVEIRA MEDEIROS, são agravados ATELIER 
DESIGN E PLANEJAMENTO DE MÓVEIS LTDA. e GRUPO MILLO.

ACORDAM, em 1ª 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 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente sem voto), HAMID BDINE E CESAR 
CIAMPOLINI.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

FORTES BARBOSA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2055792-75.2018.8.26.0000

Agravante: Vera Lúcia de Oliveira Medeiros 
Agravados: Atelier Design e Planejamento de Móveis Ltda. e Grupo Millo 
Interessado: Fernando Celso de Aquino Chad
Comarca: São Bernardo do Campo
Interessado: Fernando Celso de Aquino Chad 
(Administrador Judicial)

Nº na origem: 1028949-81.2017.8.26.0564

Voto 13.892

EMENTA

Recuperação judicial  Honorários do administrador 

judicial – Arbitramento - Redução  Descabimento  Valor 

arbitrado compatível com o passivo  Aplicação do artigo 

24 da Lei 11.101/2005  Deferimento de aditamentos 

contratuais com clientes  Possibilidade  Controle dos 

depósitos, levantamentos e cronogramas das entregas em 

incidente próprio  Opção oferecida a todos os 

consumidores  Tratamento desigual não verificado diante 

da natureza do procedimento concursal e da possibilidade 

da formação de subclasses  Decisão mantida - Recurso 

desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento 

tirado contra decisão proferida pelo r. Juízo 
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de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de São 

Bernardo do Campo, que, em sede de recuperação 

judicial, dentre outras questões, rejeitou as 

impugnações apresentadas, fixando a remuneração 

do administrador judicial em R$ 1.932.000,00 

(um milhão, novecentos e trinta e dois mil 

reais), a ser paga em quarenta e oito parcelas, 

além de deferir a realização de aditamentos 

contratuais com consumidores, respeitados os 

termos propostos pelas próprias recuperandas 

(fls. 13.299/13.304 dos autos de origem).

A agravante aduz que os honorários do 

administrador judicial foram arbitrados em 

valor excessivo, sem observar a capacidade de 

pagamento das recuperandas. Aduz que a situação 

econômico-financeira não permite que as 

recuperandas assumam despesa de aproximadamente 

R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) 

mensais pelos próximos quatro anos. Salienta 

que as empresas do grupo Millo ajuizaram 

petição pedindo a dispensa de publicação de 

edital em jornal de grande circulação por 

razões financeiras, além de apresentarem plano 

de recuperação judicial propondo deságio de 

oitenta por cento para os consumidores que 

optarem pela rescisão do contrato, a ser 

ressarcido em quinze anos, o que é incompatível 

com o valor fixado para pagamento dos 

honorários do Administrador Judicial e Contador 

Judicial, de cerca de R$ 2.000.000,00 (dois 
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milhões de reais). Aduz que o deferimento de 

aditamentos aos contratos de compra e venda de 

móveis planejados cria desigualdades entre os 

consumidores, pois permite que um determinado 

grupo, que assuma o pagamento de um adicional 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor 

originário contratado, adquira os bens em 

condições de prioridade. Salienta que não há 

garantia de que os móveis contratados serão 

entregues na qualidade e no tempo previstos, 

acrescentando que não houve, ainda, a aprovação 

do plano de recuperação judicial que prevê a 

proposta em questão. Pretende, assim, o 

provimento do presente recurso, inclusive com o 

deferimento de efeito suspensivo, para que seja 

revogada a decisão recorrida, determinando-se 

que a remuneração dos assistentes da 

recuperação judicial somente seja decidida após 

concretizada a consolidação do quadro de 

credores, bem como para que seja obstada a 

assinatura e cumprimento de aditivos a 

contratos de compra e venda de bens, que 

confiram aos consumidores situação privilegiada 

(fls. 01/20). 

Foi parcialmente deferido o efeito 

suspensivo para que seja efetivado o pagamento 

de cinquenta por cento do valor arbitrado a 

título de honorários do administrador judicial, 

respeitada a periodicidade mensal (fls. 

514/517).
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Foram apresentadas informações 

judiciais (fls. 522/523).

A recorrente apresentou pedido de 

reconsideração, noticiando que o consumidor 

Marcelo Yoshio Hino informou nos autos de 

origem que buscou realizar aditivo contratual 

com as recuperandas, mas acabou não 

concretizando a negociação tendo em vista que 

as agravadas se recusaram a firmar o aditivo 

com a inclusão de cláusulas atinentes à 

qualidade do material utilizado e para fixação 

de prazo para a entrega dos produtos 

contratados. Insiste seja determinada a 

interrupção das assinaturas dos discutidos 

aditivos (fls. 524/526).

Em suas contraminutas, o Administrador 

Judicial e as agravadas requerem o 

desprovimento do recurso (fls. 532/540).

Houve oposição ao julgamento virtual 

(fls. 521 e 532).

É o relatório.

A decisão recorrida, em sede de 

recuperação judicial, nas partes impugnadas, 

fixou a remuneração do administrador judicial 

em R$1.932.000,00 (um milhão, novecentos e 

trinta e dois mil reais), para ser paga em 

quarenta e oito meses, além de autorizar a 

celebração de aditivos junto a contratos de 
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consumidores.

Irresignada, a agravante pretende a 

redução da remuneração do administrador 

judicial bem como seja vedada a realização dos 

propostos aditamentos contratuais, mas o 

recurso não comporta provimento. 

A remuneração do administrador judicial 

deve levar em consideração o lapso temporal de 

sua atuação, a complexidade do trabalho e os 

valores praticados no mercado, na forma 

prevista no artigo 24 da Lei 11.105/2001, 

observados os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade (TJSP, AI 

2033959-74.2013.8.26.0000, 1ª Câm. Reservada de 

Direito Empresarial, Des. Rel. Enio Zuliani, 

j.06.02.2014). 

É certo que as recuperandas 

apresentaram, no exercício de 2017, faturamento 

na ordem de R$ 78.451.640,45 (setenta e oito 

milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, 

seiscentos e quarenta reais e quarenta e cinco 

centavos) e que os balancetes apresentados e 

referentes ao exercício de 2017 apresentaram 

prejuízo consolidado (fls. 15636/15640 dos 

autos de origem). Não houve, porém, 

apresentação dos balancetes patrimoniais e 

demonstração do resultado referentes ao período 

de janeiro a março de 2018 (fls. 15634/15635).

Por outro lado, as recuperandas 
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informam um passivo de aproximadamente R$ 

128.257.290,65 (cento e vinte e oito milhões, 

duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e 

noventa reais e sessenta e cinco centavos), 

afirmada a existência de quase três mil 

credores.

O valor dos honorários do administrador 

judicial, então, é inferior a 2% (dois por 

cento) do valor do passivo indicado pela 

recuperanda, estando em consonância com o 

disposto no §1º do artigo 24 da Lei 

11.101/2005.

O Administrador Judicial, na 

recuperação judicial, realiza trabalho árduo e 

constante, cabendo remuneração compatível, 

salientando-se que os autos possuem quase 

dezesseis mil laudas em pouco mais de cinco 

meses de tramitação.

Diante das circunstâncias concretas, o 

montante em questão foi aceito pela 

recuperanda, afirmada a capacidade da empresa e 

sua projeção de faturamento (fls. 7453/7455 dos 

autos de origem), enquanto o Administrador 

Judicial, inclusive, num momento posterior, 

apresentou petição, justificando o montante 

proposto (fls. 12940/12950 dos autos de 

origem), de forma a demonstrar que dita quantia 

condiz com as tarefas a serem executadas.

Adotado, enfim, um critério objetivo 
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para o arbitramento da remuneração do 

administrador judicial, verifica-se o 

atendimento do comando legal inserto no artigo 

24 da Lei 11.101/2005, em especial daquele 

inserido em seu §1º. O valor proposto 

corresponde a cerca de 1,721% (um por cento, 

setecentos e vinte e um milésimos) do passivo 

informado, persistindo adequação.

Os honorários fixados, então, levaram 

em consideração, dentre outras questões, a 

complexidade do trabalho a ser realizado, o 

tempo que será dispendido e a quantidade de 

credores, não havendo como reduzir o valor 

fixado.

Da mesma forma, a parte da decisão 

recorrida que autorizou os aditamentos 

contratuais não merece reparo.

No Plano de Recuperação Judicial 

apresentado, as recuperandas propuseram que os 

clientes com contratos firmados até o pedido de 

recuperação judicial optassem, 

alternativamente, por: i) receber seus pedidos 

em fluxo gradativo a partir de 2019, respeitada 

a ordem cronológica dos contratos; ii) acrescer 

25% (vinte e cinco por cento) ao valor do 

contrato, com o intuito de antecipar as 

entregas para o ano de 2018; iii) rescindir o 

contrato firmado e receber o saldo rescisório 

nas condições gerais previstas no plano.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2055792-75.2018.8.26.0000 -Voto nº 9

As recuperandas informaram que 

receberam centenas de cartas de intenção de 

clientes para enquadramento na segunda opção, 

razão pela qual foi formulado pedido para que o 

Juízo autorizasse, desde logo, a celebração dos 

propostos aditivos contratuais (fls. 7776/7779 

dos autos de origem).

O Administrador Judicial manifestou-se 

pelo acolhimento do pedido, desde que atendidas 

as cautelas enunciadas por si mesmo. As 

recuperandas adotaram as referidas cautelas.

Foi determinada a criação de incidente 

processual próprio, com controle de relatórios 

contábeis-financeiros quinzenais e formalização 

de cronograma das entregas firmadas nos 

aditivos, salientando-se que caberá ao 

Administrador Judicial fiscalizar os 

cronogramas de entregas, de forma a avaliar o 

cumprimento da meta de 1/3 (um terço) dos 

projetos entregues, prevista para liberação dos 

demais percentuais depositados pelos 

consumidores (fls. 13.303 dos autos de origem).

Considerando, então, que as 

recuperandas estão adotando as tidas como 

devidas e enunciadas pelo Administrador 

Judicial e considerando que todos os 

consumidores que celebraram contratos com as 

recuperandas até o ajuizamento do pedido 

correspondente podem optar pela proposta, não 
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se verifica tratamento desigual aos credores, 

cabendo a cada qual optar pela alternativa que 

melhor lhe convier.

A situação dos consumidores, 

adquirentes de móveis fabricados pela 

recuperanda, não pode deixar de ser tida como 

peculiar, sendo esta peculiaridade atendida 

pela proposta elaborada, cabendo assinalar que 

o procedimento concursal instaurado ostenta 

natureza limitada e permite a formação de 

subclasses, conforme as necessidades concretas, 

sem que isso represente uma vulneração ao 

tratamento isonômico dos credores.

Não se verificando, então, prejuízo à 

coletividade de credores e levando-se em conta 

o princípio da continuidade das empresas, a 

autorização para realização de aditamentos 

contratuais é medida acertada.

Nenhum reparo, assim, merece a decisão 

recorrida.

Nega-se, por isso, provimento ao 

recurso.

Fortes Barbosa

Relator


		2018-05-24T15:31:11+0000
	Not specified




