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Principais questões:

1. Contagem do prazo de 180 dias a partir 

do novo CPC;

2. Perícia prévia;

3. Cláusula do plano com previsão de

carência;

4. Trava bancária – registro;

5. Patrimônio de afetação.
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1. Contagem do prazo de 180 dias a 

partir do novo CPC
Questões para reflexão:

1- Prazos de direito material continuam sendo contados em dias

corridos e prazos de direito processual em dias úteis;

2- Lei n. 11.101/05 apresenta prazos de direito material e processual;

3- Prazo de 180 dias é material?

4- Sistemática de prazos da Lei n. 11.101/05 pretendeu ser harmônica

(mais ou menos 150 dias até a AGC e suspensão por 180 dias, ou

seja, mais ou menos até a concessão da RJ);

5- Contar os prazos materiais e processuais de forma diferente

quebraria essa harmonia;

6- Lei n. 11.101/05 não prevê como devem ser contados os

prazos...aplicação subsidiária do CPC? 3



Jurisprudência sobre o tema:

1ª Câmara Empresarial do TJSP
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Jurisprudência sobre o tema:
Recuperação judicial. Decisão que determinou que a contagem do prazo de

suspensão previsto no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005 seja realizada em dias

úteis. Agravo de instrumento de credor. Natureza eminentemente processual do

"stay period", cabendo aplicar-se o disposto no art. 219 do CPC/2015, na linha da

jurisprudência da 1ª Câmara de Direito Empresarial deste TJSP. Precedentes de

outros Tribunais pátrios nesse sentido, em que pese a existência de respeitável

corrente jurisprudencial em prol da contagem do prazo como disposto no Código

Civil. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega

provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2108896-16.2017.8.26.0000; Relator (a):

Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial;

Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do

Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017)
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Jurisprudência sobre o tema:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que determina o processamento

conjunto, em consolidação substancial, das recuperações de três empresas

que integram grupo econômico (Grupo SINA). Discussão acerca da

prorrogação do prazo de stay, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Possibilidade de prorrogação do prazo, à vista das circunstâncias do caso

concreto, e da falta de ato imputável às recuperandas em relação ao atraso.

Impossibilidade, todavia, de prorrogação por prazo indeterminado.

Peculiaridade do caso concreto. Litisconsórcio ativo. Deferimento do

processamento da recuperação de uma das empresas integrantes do grupo

econômico após o processamento de outras duas. Circunstância que

naturalmente provoca certo atraso na elaboração de plano conjunto.

Advertência do Juízo de primeiro grau no sentido de que não seria prorrogado

o prazo de suspensão para além da data da Assembleia Geral de Credores

conjunta. Elaboração de Plano único, a ser votado em Assembleia conjunta.

Prazo de stay deve ser computado, levando em conta a data do deferimento

do processamento da moratória da última empresa, pois será apresentado

plano único. Prazo de stay a ser contado em dias úteis, segundo precedentes

desta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Recurso desprovido.” (AI

n.º 2248931-60.2016.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. em

22/05/2017) 6



Jurisprudência sobre o tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY

PERIOD. Contagem de prazo de suspensão do art. 6º, §4º, da Lei n.

11.101/05, que deve ser feita em dias úteis de acordo com o art. 219 do

CPC/15. O cômputo dos dias úteis contribui para a segurança jurídica ao

estabelecer critério objetivo ao mesmo tempo em que favorece a eficiência

da recuperação judicial e maior oportunidade para a recuperanda cumprir

os atos processuais que visam à recuperação judicial em prol de sua

própria preservação (art. 47 da Lei n. 11.101/05). Decisão mantida.

Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2198137-

98.2017.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª Câmara

Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de

Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 01/11/2017;

Data de Registro: 01/11/2017)
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Jurisprudência sobre o tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. QUESTÃO NÃO

APRECIADA NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE STAY PERIOD. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS.

DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA 1ª

CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. 1. Decisão que, em pedido de recuperação

judicial formulado pela ora agravada, ao deferir o processamento da recuperação judicial,

dentre outras disposições, estabeleceu também que "(...) o prazo de suspensão das ações e

execuções ("stay period"), previsto no art. 6º., § 4º., da LRF, também será de 180 dias úteis".

2. Decisão agravada que está em consonância ao entendimento firmado por esta 1ª Câmara

Reservada de Direito Empresarial quanto à matéria. Precedentes jurisprudenciais. Decisão

mantida. 3. Impugnação ao valor da causa. Questão não apreciada pelo Magistrado de

origem. Recurso não conhecido neste ponto. 4. Recurso não provido, na parte conhecida..

(TJSP; Agravo de Instrumento 2202567-93.2017.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini;

Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Caieiras - 1ª Vara;

Data do Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro: 09/11/2017)
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Jurisprudência sobre o tema:

Recuperação judicial – Prazo de "stay" - Caráter misto -

Efeitos processuais - Contagem em dias úteis – Prorrogação

– Hipóteses excepcionais – Descaracterização – Ausência de

apresentação de qualquer justificativa séria e fundada –

Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2165465-

37.2017.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão

Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro

de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2017;

Data de Registro: 25/10/2017).
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Jurisprudência sobre o tema:

2ª Câmara Empresarial do TJSP
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Jurisprudência sobre o tema:

Recuperação Judicial. "Stay period". Suspensão das ações e execuções

em face do devedor prevista no §4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005. Prazo

de natureza material. Contagem que se faz em dias corridos e não úteis.

Inaplicabilidade do caput do art. 219 do Código de Processo Civil.

Entendimento adotado pela Câmara. Decisão reformada para determinar a

contagem em dias corridos. Recurso provido. (TJSP; Agravo de

Instrumento 2102149-50.2017.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão

Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível

- 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:

30/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017).
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Jurisprudência sobre o tema:

Recuperação judicial. Contagem do prazo do stay period previsto no art.

6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005. Prazo de natureza material. Contagem que

deve ocorrer em dias corridos e não em dias úteis. Inaplicabilidade do art.

219 caput do CPC/2015. Precedentes desta C. Câmara. Decisão

reformada. Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2109116-

14.2017.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2ª

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de

Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 22/09/2017;

Data de Registro: 22/09/2017)
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Jurisprudência sobre o tema:
Recuperação judicial. Requerimento em conjunto por diversas empresas alegadamente integrantes de um mesmo grupo econômico.

Deferimento, sem consideração da situação individual de cada postulante, com posterior deliberação, em subsequente decisão, acerca

da consolidação substancial, da qual excluídas determinadas empresas. Sociedades do ramo imobiliário, especializadas em

incorporações imobiliárias. Limitação, por força da Lei nº 4.591/64, da autonomia do incorporador no tocante à deliberação acerca do

destino da incorporação em caso de crise. Recuperação judicial incompatível com as SPEs com patrimônio de afetação. Necessidade,

contudo, mesmo quanto àquelas sem essa garantia, de se verificar o andamento da obra. Impossibilidade de requerimento pelo

incorporadora sem anuência dos adquirentes, mediante renúncia à faculdade de prosseguimento por si mesmos da obra.

Descabimento, mesmo para as SPEs com obras concluídas e sem patrimônio de afetação, de consolidação substancial no tocante a

outras SPEs, com mescla de patrimônios e credores. Decisão agravada reformada, nessa parte, para que se defina em particular quais,

à luz dos parâmetros fornecidos, as SPEs com condições de pleitear recuperação judicial, que deverão apresentar planos

individualizados, votados pelos próprios credores. Consolidação substancial possível, e mediante adequada justificativa, apenas entre

as controladoras, se o caso. Agravo parcialmente provido nessa parte. Recuperação judicial. Stay period. Lapso de 180

dias do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, de natureza material, de modo que a sua

contagem deve se dar em dias corridos. Inaplicabilidade da forma de contagem em dias úteis

instituída no art. 219 do CPC/15. Impossibilidade de se ignorar casuisticamente o critério

técnico-operacional da lei geral em nome da consecução de duvidoso interesse da Lei nº

11.101/2005 em prolongar o período de reorganização da devedora previamente à discussão

do plano. Decisão agravada, que determinou a recontagem do prazo por tal critério, reformada. Agravo de instrumento provido

nessa parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2218060-47.2016.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara

Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:

12/06/2017; Data de Registro: 22/06/2017)
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Jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Decisão singular que defere a

contagem do prazo previsto no § 4º do artigo 6º da Lei n. 11.101/2005 em dias úteis –

Descabimento – No entendimento do Relator, o prazo de 180 dias contado do deferimento do

processamento da recuperação é improrrogável e a contagem em dias úteis configura

injustificada prorrogação contra legem – Stay period configura-se prazo de natureza material,

de modo que a sua contagem deve se dar em dias corridos – Inaplicabilidade da forma de

contagem em dias úteis instituída no art. 219 do CPC/15 – Decisão reformada – Agravo

Provido. Dispositivo: Deram provimento ao recurso para declarar a contagem do prazo de

suspensão das ações em dias corridos. (TJSP; Agravo de Instrumento 2136791-

83.2016.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de

Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais;

Data do Julgamento: 29/05/2017; Data de Registro: 30/05/2017)
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Solução?

dias úteis?

dias corridos?

mudar a Lei n. 11.101/05?
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2. Perícia prévia

É possível que o juiz determine a realização de 

perícia prévia para auxílio na apreciação da 

documentação contábil? 
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Jurisprudência sobre o tema:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de processamento.

Determinação de realização de perícia prévia, para auxiliar o

juízo na apreciação da documentação contábil (art. 51, II, LRF)

e constatar a real situação de funcionamento da empresa.

Possibilidade. Decisão mantida. Assistência técnica de perito

permitida pela lei. Juiz que não dispõe de conhecimentos

técnicos suficientes para apreciar a regularidade da

documentação contábil apresentada. Art. 189 da LRF c/c art.

145 CPC. Com relação à constatação da real situação de

funcionamento da empresa, não pode o julgador mostrar-se

indiferente diante de um caso concreto, em que haja elementos

robustos a apontar a inviabilidade da recuperação ou mesmo a

utilização indevida e abusiva da benesse legal. O princípio da

preservação da empresa não deve ser tratado como valor

absoluto, mas sim aplicado com bom senso e razoabilidade,

modulado conforme a intenção do legislador 17



e espírito da lei. Ativismo. Precedentes. Decisão de

deferimento do processamento que irradia importantes

efeitos na esfera jurídica de terceiros. Decisão

integralmente mantida por seus próprios e jurídicos

fundamentos. Recurso desprovido.

(TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, AI n.

0194436-42.2012.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, j. em

02.10.2012).
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Jurisprudência sobre o tema:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de processamento. Determinação de

realização de perícia prévia, para auxiliar o juízo na apreciação da

documentação contábil (art. 51 II LRF) e constatar a real situação de

funcionamento da empresa. Possibilidade. Decisão mantida. Assistência

técnica de perito permitida pela lei. Juiz que não dispõe de conhecimentos

técnicos suficientes para apreciar a regularidade da documentação

contábil apresentada. Art. 189 LRF c/c art. 145 CPC. Com relação à

constatação da real situação de funcionamento das empresas, não pode o

julgador mostrar-se indiferente diante de um caso concreto, em que haja

elementos robustos a apontar a inviabilidade da recuperação ou mesmo a

utilização indevida e abusiva da benesse legal. O princípio da preservação

da empresa não deve ser tratado como valor absoluto, mas sim aplicado

com bom senso e razoabilidade, modulado conforme a intenção do

legislador e espírito da lei. Ativismo. Precedentes. Decisão de deferimento

do processamento que irradia importantes efeitos na esfera jurídica de

terceiros. Decisão integralmente mantida por seus próprios e jurídicos

fundamentos. Recuso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento

2058626-90.2014.8.26.0000; Relator (a): Teixeira Leite; Órgão Julgador: 1ª

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araras - 3ª Vara Cível;

Data do Julgamento: 03/07/2014; Data de Registro: 10/07/2014)
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Jurisprudência sobre o tema:
Recuperação judicial. Decisão que defere o processamento da

recuperação judicial. Insurgência de credor com fundamento

em suposta inviabilidade econômica da empresa.

Processamento da recuperação que se condiciona apenas à

verificação da presença dos requisitos objetivos dos arts. 48 e

51 da Lei nº 11.101/05. Decisão mantida. Agravo desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2232856-43.2016.8.26.0000;

Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara

Reservada de Direito Empresarial; Foro de Itapecerica da Serra

- 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/08/2017; Data de Registro:

03/08/2017)
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Jurisprudência sobre o tema:

Recuperação judicial – Designação de perícia prévia

– Ausência de fixação de prazo para entrega do

laudo - Possibilidade de paralisação da atividade

empresarial - Recurso parcialmente provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2184085-34.2016.8.26.0000;

Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de

Guarulhos - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento:

07/11/2016; Data de Registro: 07/11/2016) 21



Jurisprudência sobre o tema:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVA PERICIAL PRELIMINAR. EXAME DA

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA AGRAVANTE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de suspeição. O perito

confirmou que a recuperanda tem funcionamento regular no estabelecimento e que haveria

correspondência entre a realidade fática e os documentos apresentados no pedido de

recuperação, sendo certo que não trouxe a agravante qualquer prova que refutasse a

afirmação. Tampouco não merece acolhimento a alegação da agravante de que o perito não

tenha se dirigido ao estabelecimento da recuperanda. Apenas a impugnação referente à

fotografia do estabelecimento, provinda do Google Maps, não se prestar a infirmar a

afirmação expressa do perito. A afirmação do perito, relativa ao possível acolhimento do

processo do pedido de recuperação, se deu no âmbito do exame dos documentos

apresentados pela recuperanda e desta conclusão não se pode afirmar que teria o perito

interesse na causa. Decisão agravada mantida. (TJSP; Agravo de Instrumento 2095614-

42.2016.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada

de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais;

Data do Julgamento: 17/10/2016; Data de Registro: 20/10/2016)
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3. Cláusula do plano com previsão de 

carência

Período de supervisão judicial é prorrogado?
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Jurisprudência sobre o tema:

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Homologação de plano

aprovado pela assembleia. Afastadas as alegações de irregularidade com

relação ao prazo de pagamento, deságio e incidência de juros. Prazo de

carência, aqui, na prática, de 36 meses, o qual não se reputa irregular.

Observação, porém, de que o período da supervisão judicial da

recuperação será tomado a partir do término do prazo de carência para os

pagamentos. Irregularidade de cláusula de autorização genérica de

alienação de ativos, a qual não prescinde da autorização judicial. Nulidade

de cláusula que afasta decretação da falência, em caso de descumprimento

do plano. Convolação, à luz dos arts. 61 e 62 da Lei 11.101/05 e

precedentes do Tribunal, que não demanda prévia oitiva dos credores.

Assente a possibilidade de apresentação e apreciação pela assembleia de

plano modificativo. Precedentes da Corte Superior e da Câmara admitindo a

iniciativa de modificação do plano, mesmo e inclusive depois do prazo de

supervisão. Decisão em parte revista. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2042945-75.2017.8.26.0000; Relator (a):

Claudio Godoy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito

Empresarial; Foro de Araras - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:

02/10/2017; Data de Registro: 02/10/2017) 24



Jurisprudência sobre o tema:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO

JUDICIAL. PLANO EM CONFORMIDADE COM AS DECISÕES DAS CÂMARAS

EMPRESARIAIS DO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO DESARRAZOADA. RECURSO NÃO

PROVIDO. Plano de recuperação judicial. Homologação. Aprovação pela maioria dos

credores em assembleia designada para tal fim. Impugnação. Descabimento. Carência

de 12 meses para pagamento dos débitos. Ausência de ilegalidade. A recuperanda

precisa de prazo para se reorganizar, o que justifica, ainda, o prazo de quitação das

dívidas em dez anos. Deságio de 55%. A Lei nº 11.101/2005 não prevê percentual de

deságio, deixando a cargo dos credores referida deliberação, que certamente leva em

consideração o conhecimento da situação da empresa. Previsão de Taxa Referencial e

juros de 1% ao ano. Possibilidade. Carência 12 meses. Supervisão judicial. A

interpretação que melhor se ajusta ao quanto determinado na Lei é admitir que o prazo

de dois anos de observação judicial do cumprimento das obrigações contraídas com o

Plano de Recuperação seja contado a partir do final da carência estabelecida. Essa

interpretação permite que se faça o acompanhamento judicial do plano nos primeiros

dois anos de cumprimento e afasta a possibilidade de uso da carência como forma de

excluir a fiscalização judicial do cumprimento das obrigações do devedor, o que,

evidentemente, não é o desiderato da Lei. Recurso não provido, com observação a

respeito do termo inicial da supervisão judicial. (TJSP; Agravo de Instrumento 2129292-

14.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2ª Câmara

Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e

Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 01/11/2017; Data de Registro: 01/11/2017)25



Jurisprudência sobre o tema:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO

PELA MAIORIA DOS CREDORES. SOBERANIA. Plano de recuperação judicial. Homologação. Aprovação

pela maioria dos credores em assembleia designada para tal fim. Impugnação. Deságio (75%). Não obstante

seja expressivo o deságio ajustado, não há restrição na Lei acerca do percentual e a jurisprudência do

Tribunal mostra que deve ser garantida a soberania da deliberação dos credores manifestada em

Assembleia. Credores parceiros. Não há ilegalidade na previsão de subclasses de credores, porquanto o

princípio da igualdade, do qual se extrai a par conditio creditorum, aplicável aos processos de falência e de

recuperação judicial, determina que seja dado tratamento isonômico a quem está inserido numa mesma

realidade jurídica. Ausência de juros. Não se pode olvidar que o plano de recuperação judicial implica em

novação dos créditos anteriores ao pedido, como determina o art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005. Desse

modo, a partir da aprovação e homologação do plano, não há mora da recuperanda, de modo que não se

justificava, portanto, a previsão de juros moratórios. É certo que convenção poderia ser admitida a respeito

de juros remuneratórios, o que, entretanto, não ocorreu e, assim, não se pode entender que seria nulo o

plano em virtude desta falta, reconhecida, neste ponto, a soberania da deliberação dos credores em

Assembleia. Prazo de carência (36 meses) para pagamento dos débitos. Ausência de ilegalidade. A

recuperanda precisa de prazo para se reorganizar. Ainda no que tange ao prazo de carência, a interpretação

que melhor se ajusta ao quanto determinado na Lei é admitir que o prazo de dois anos de observação

judicial do cumprimento das obrigações contraídas com o Plano de Recuperação seja contado a partir do

final da carência estabelecida. Nulidade. O plano de recuperação judicial não pode alcançar o direito dos

credores contra os coobrigados, porquanto não se submetem à recuperação judicial. Recurso parcialmente

provido para anular a previsão de novação extensiva aos coobrigados, com observação, ademais, a respeito

do início da supervisão judicial da recuperação após o fim do prazo de carência, mantida, no mais, a

homologação do plano. (TJSP; Agravo de Instrumento 2247293-89.2016.8.26.0000; Relator (a): Carlos

Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Fernandópolis - 1ª

Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017) 26



Jurisprudência sobre o tema:
Embargos de declaração. Recuperação judicial. Homologação

do plano. Agravo desprovido, com observação, porém, de que

o período da supervisão judicial da recuperação será tomado

a partir do término do prazo de carência para os pagamentos.

Ausente contradição a sanar. Questão expressamente

apreciada, de forma a atender tanto o interesse das

recuperandas, sem alteração do plano, bem como o dos

credores, protegidos pela fiscalização judicial. Real

inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre

fundamento jurídico e fundamento legal. Ausência de omissão

a sanar. Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de

Declaração 2097626-29.2016.8.26.0000; Relator (a): Claudio

Godoy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito

Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e

Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 25/09/2017;

Data de Registro: 26/09/2017) 27



Jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão

recorrida que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em

assembleia. Agravante que se insurge alegando abusividade no prazo de

carência, no deságio e na previsão de tratamento diferenciado entre os

credores de mesma classe. DESÁGIO. Fixação de deságio em 30%.

Abusividade não configurada. PRAZO DE CARÊNCIA. Necessidade de

concessão de prazo de treze meses para a reorganização das atividades

produtivas. TRATAMENTO DOS CREDORES. Criação de subclasse de

credores colaboradores que não se mostra abusiva. Medida destinada a

incentivar os credores a atuarem de forma positiva para a reestruturação

da empresa. Inexistência de violação ao princípio da isonomia. Benefício

que não coloca os demais credores em posição de desvantagem.

Inexistência de qualquer abusividade no plano de recuperação homologado

pelo juízo de primeiro grau. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de

Instrumento 2062583-94.2017.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão

Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível

- 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:

13/09/2017; Data de Registro: 19/09/2017)
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Jurisprudência sobre o tema:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.. PLANO EM CONFORMIDADE COM AS

DECISÕES DAS CÂMARAS EMPRESARIAIS DO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO

DESARRAZOADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Plano de recuperação judicial.

Homologação. Cram down Aprovação pela maioria dos credores em

assembleia designada para tal fim. Impugnação. Descabimento. Carência de

18 meses para pagamento dos débitos. Ausência de ilegalidade. A

recuperanda precisa de prazo para se reorganizar, o que justifica, ainda, o

prazo de quitação das dívidas em cinco anos Deságio de 35%. A Lei nº

11.101/2005 não prevê percentual de deságio, deixando a cargo dos credores

referida deliberação, que certamente leva em consideração o conhecimento da

situação da empresa. Juros. Aplicação da variação da taxa SELIC. A taxa

SELIC já compreende correção monetária e juros (REsp nº 1.539.633/RJ, Rel.

Min. Maria Isabel Galotti, dj 09.05.17), de modo que não se revela ínfima. Ao

contrário, é elevada, considerando-se que, por vezes, em outros planos, são

adotados percentuais de juros abaixo, inclusive, dos legais. Recurso não

provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2098842-88.2017.8.26.0000; Relator

(a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito

Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações

Judiciais; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 18/09/2017)
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Jurisprudência sobre o tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação judicial – Determinação

Colegiada para modificação do plano, afastando-se abusividades – Aditamento

aprovado pela assembleia – Decisão homologatória – Pretensão de reforma

sob argumento de que a determinação Colegiada acerca da exigência de

correção monetária sequer foi mencionada no aditamento; iliquidez na

proposta de pagamento, condicionada a evento futuro e incerto; alteração de

cláusulas em prejuízo aos credores – Cabimento – Tramitando o processo

recuperatório há mais de quatro anos, denota-se que a devedora não

demonstrou viabilidade na recuperação – Desatendimento do comando judicial

somando ao deságio incerto, carência indeterminada, violação ao disposto nos

arts. 54, 59 LRF – Descumprimento das obrigações legalmente previstas que

afastam a possibilidade de beneficiar-se da concessão da recuperação judicial

– Estado falimentar caracterizado – Convolação em falência – Agravo de

instrumento provido. Dispositivo: dão provimento e decretam a quebra.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2229884-03.2016.8.26.0000; Relator (a):

Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito

Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações

Judiciais; Data do Julgamento: 28/08/2017; Data de Registro: 29/08/2017)
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Jurisprudência sobre o tema:

Recuperação judicial. Possibilidade, ante a natureza negocial da recuperação,

de controle judicial da legalidade das disposições do plano. Precedentes das

C. Câmaras Especializadas de Direito Empresarial. Previsão de deságio da

ordem de 45% (quarenta e cinco por cento) para os credores quirografários.

Remissão parcial dos débitos que, nesses termos, não desborda da

razoabilidade, pois preserva percentual considerável do quanto

originariamente devido. Previsão de pagamento dos créditos em 140 (cento e

quarenta) meses, desconsiderado o prazo de carência. Admissibilidade.

Fracionamento, no caso, despido de intuito de perpetuação dos débitos,

afigurando-se condizente com a complexidade dos atos necessários à

reabilitação financeira das devedoras. Correção monetária pela taxa

referencial (TR) e ausência de previsão de pagamento de juros. Possibilidade.

Direito disponível dos credores. Inexistência de risco de defasagem

incontrolável dos créditos, na medida em que sujeita a recuperação a lapso

aceitável. Ausência de irregularidades quanto a tais aspectos. Recuperação

judicial. Pagamento de parcela inicial de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

para cada credor quirografário, no prazo de 30 (trinta) dias após a

homologação do plano. Previsão que não influenciou no quórum de votação

em assembleia geral. Valor tomado como referência que por outro lado atende

ao princípio da insignificância, se comparado ao passivo total das

recuperandas.
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Jurisprudência sobre o tema:
Possibilidade de satisfação de créditos menores que, caso contrário, seriam

pagos pelo prazo normal, por parcelas mensais de valor ínfimo. Cláusula que,

por tais razões, se deixa de nulificar. Recuperação judicial. Prazo de carência

de vinte e cinco meses para o início do pagamento da parcela variável e

significativa dos créditos quirografários, por outro lado, que no entender do

Relator não se pode admitir, por ser superior ao biênio de supervisão judicial,

frustrando a finalidade da fiscalização. Art. 61 da Lei nº 11.101/2005. Nulidade

presente, segundo essa orientação. Preservação contudo da disposição do

plano, em respeito à posição permissiva que se consolidou a esse respeito na

Câmara. Agravo desprovido, nessa parte, com ressalva do entendimento

pessoal destoante do Relator. Recuperação judicial. Previsão da necessidade

de notificar as recuperandas para a purgação da mora, no caso de

descumprimento do plano após o biênio de supervisão judicial, concedendo

oportunidade de convocação de assembleia-geral para deliberar a modificação

do plano. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 62 da Lei nº 11.101/2005.
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Jurisprudência sobre o tema:
Plano homologado em juízo insuscetível, em regra, de alteração por posterior

deliberação de assembleia-geral de credores. Ineficácia da cláusula

reconhecida. Recuperação judicial. Previsão de compensação de créditos.

Descabimento. Afronta ao princípio da igualdade de tratamento dos credores,

sem qualquer critério objetivo e pertinente ao instituto da recuperação judicial

para a definição daqueles que seriam beneficiados. Compensação outrossim

pode até mesmo levar à hipótese absurda de que credores em mora frente às

recuperandas recebam indiretamente seu crédito por meio da compensação,

ao passo que outros credores, em dia com suas obrigações frente às

recuperandas, devam aguardar o trâmite do processo recuperacional para

receber seu crédito. Nulidade da disposição reconhecida. Recuperação

judicial. Cláusula relativa ao pagamento de credores vinculados ao Programa

Especial de Saneamento de Ativos (PESA), com a manutenção das condições

originárias do crédito. Agravante que se reporta a crédito de titularidade do

Banco Bradesco S/A., tido por extraconcursal pela Administradora Judicial.

Interesse da insurgência quanto a esse ponto do plano não suficientemente

demonstrado. Decisão de Primeiro Grau, homologatória do plano de

recuperação judicial, reformada nos limites aqui previstos. Agravo de

instrumento da credora parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento

2016361-68.2017.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2ª

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara

Cível; Data do Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017)
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4. Trava bancária – registro

Decisão recente do STJ – Min. Bellizi
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Jurisprudência sobre o tema:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA. 2. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 3.

PRIMEIROS EMBARGOS REJEITADOS E SEGUNDOS NÃO CONHECIDOS. 1

Diversamente do alegado, a questão suscitada (suspensão da exigência do crédito por 180

dias) foi pontualmente decidida, segundo o entendimento firmado nas Turmas de Direito

Privado do STJ, cuja motivação foi devidamente exposta na decisão ora embargada. 1.1 De

igual modo, as embargantes, a pretexto de alegação de omissão acerca do conteúdo

normativo dos arts. 30 e 42 da Lei n. 10.931/2004, pretendem infirmar as conclusões do

aresto embargado, notadamente quanto à compreensão de que o credor titular da posição de

proprietário fiduciário sobre direitos creditícios (excluído dos efeitos da recuperação judicial,

segundo o § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005) não opõe essa garantia real aos credores da

recuperanda, tal como impropriamente assentou o Magistrado de piso, mas sim aos

devedores da recuperanda (contra quem, efetivamente, se farão valer o direito ao crédito,

objeto da garantia), o que robustece a compreensão de que a garantia sob comento não diz

respeito à recuperação judicial. 2. Constata-se que as embargantes, na realidade, buscam,

por meio dos aclaratórios, a rediscussão de questões detidas e fundamentadamente

decididas. Essa pretensão, contudo, não está em harmonia com a natureza e a função do

recurso integrativo. 3. Em atenção à preclusão consumativa e ao princípio da

unirrecorribilidade, não se conhece dos segundos aclaratórios. 4. Primeiros embargos de

declaração rejeitados; e segundos aclaratórios não conhecidos. (EDcl no REsp 1559457/MT,

Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe

03/06/2016)

35



Jurisprudência sobre o tema: 

36

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE RECEBÍVEIS. Cessão de crédito.

Transmissão da sua titularidade. O crédito cedido pertence ao cessionário e a ele se

reconhecem todas as prerrogativas do credor. Os recebíveis – créditos cedidos – não

pertencem ao cedente, que os transmitiu regularmente antes da recuperação judicial. O

cessionário tem o direito de receber integralmente o valor da dívida. Direito que lhe foi

transmitido com a cessão de crédito. Créditos não sujeitos à recuperação judicial.

Contrato e garantias fiduciárias. Registro. Jurisprudência do STJ no sentido de que o

ajuste e as garantias têm eficácia independentemente do registro, que tem função

somente de conferir publicidade a terceiros. Decisão revogada em relação ao agravante

e quanto aos seus créditos decorrentes de cédulas de crédito bancário garantidas por

recebíveis. Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2231516-

64.2016.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2ª Câmara

Reservada de Direito Empresarial; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Cível; Data do

Julgamento: 03/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017) (Cita REsp n. 1.559.457/MT,

rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.12.2015)



Jurisprudência sobre o tema: 

37

Mudou posicionamento recentemente:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE RECEBÍVEIS. EXTRACONCURSALIDADE.

Cessão de crédito. Transmissão da sua titularidade. O crédito cedido pertence ao

cessionário e a ele se reconhecem todas as prerrogativas do credor. Os recebíveis -

créditos cedidos - não pertencem ao cedente, que os transmitiu regularmente antes da

recuperação judicial. O cessionário tem o direito de receber integralmente o valor da

dívida. Direito que lhe foi transmitido com a cessão de crédito. Créditos não sujeitos à

recuperação judicial. Contrato e garantias fiduciárias. Registro. Jurisprudência do STJ

no sentido de que o ajuste e as garantias têm eficácia independentemente do registro,

que tem função somente de conferir publicidade a terceiros. Recurso provido para

reconhecer a extraconcursalidade dos títulos garantidos por cessão fiduciária de

recebíveis. (TJSP; Agravo de Instrumento 2061609-57.2017.8.26.0000; Relator (a):

Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial;

Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do

Julgamento: 30/10/2017; Data de Registro: 09/11/2017)



Jurisprudência sobre o tema: 

38

Recuperação judicial. Decisão que determinou que credor libere valores

bloqueados e retire a trava das operações de venda por meio de cartões de

crédito. Agravo de instrumento do credor. Contrato celebrado que prevê a

antecipação de direitos creditórios, mas não a cessão de títulos de crédito

emitidos. Ausência de individualização das garantias. Falta, ademais, de

registro do contrato no Registro de Títulos e Documentos, consoante o

disposto na Súmula 60 deste Tribunal e no art. 1.361 do Código Civil.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2019867-52.2017.8.26.0000; Relator (a):

Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito

Empresarial; Foro de Serra Negra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/06/2017;

Data de Registro: 21/06/2017)



Jurisprudência sobre o tema: 

39

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito. Banco recorrente

pede a restauração da trava bancária, para fins de retenção e

apropriação de recebíveis cedidos em garantia fiduciária. Ausência de

prova do registro dos contratos perante o Oficial de Registro de Títulos

e Documentos. Inteligência da Súmula n. 60 do Egrégio Tribunal de

Justiça do Estado de São Paulo e artigo 1.361 do Código Civil.

Precedentes. Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2029569-22.2017.8.26.0000; Relator

(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de

Direito Empresarial; Foro de Cajamar - 2ª Vara Judicial; Data do

Julgamento: 17/05/2017; Data de Registro: 19/05/2017)



5. Patrimônio de afetação

Como tratar as SPE e o patrimônio de afetação?
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Jurisprudência sobre o tema: 

Recuperação judicial. Decisão permitindo a

liberação, nos próprios autos, de hipotecas que

gravam os imóveis das incorporações imobiliárias,

mediante depósito dos valores arrecadados em

conta vinculada junto ao banco. Possibilidade,

com ressalva. Questionamento, pelo banco-

agravante, do descumprimento do art. 50, § 1º, da

Lei nº 11.101/2005, bem como afronta ao teor da

Súmula nº 61 do TJSP. Decisão, todavia, que não

se confunde com as situações aí retratadas.
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Jurisprudência sobre o tema: 

Liberação não cogitada como meio de

recuperação, deliberada em plano das devedoras,

mas como forma de solucionar do ponto de vista

funcional entraves relativos a unidades imobiliárias

do ativo circulante comercializadas pelas

incorporadoras no giro regular de sua atividade.

Liberação que pode ser cogitada quanto a

unidades quitadas, com recursos do adquirente ou

mediante financiamento externo, inclusive por que

nesses casos a hipoteca seria inoponível a tais

adquirentes, à luz da Súmula nº 308 do STJ.
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Jurisprudência sobre o tema: 

Descabimento da liberação contudo quanto a unidades

ainda não quitadas, ou não comercializadas e ainda em

nome das incorporadoras. Alcance da decisão restrito,

outrossim, às SPEs que forem mantidas em recuperação,

observado o teor de decisões proferidas em outros

agravos de instrumento excluindo as SPEs com patrimônio

de afetação bem como determinando a análise da situação

individual das demais. Decisão portanto confirmada com

essas ressalvas. Agravo de instrumento desprovido, com

observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2066329-

67.2017.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão

Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial;

Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações

Judiciais; Data do Julgamento: 12/06/2017; Data de

Registro: 13/06/2017)
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Obrigado!
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