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Registro: 2012.0000626227

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0303530-
56.2011.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante K D FEDDERSEN & CO 
UEBERSEEGESELLSCHAFT M B H, é agravado COTIA FOODS INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

ACORDAM, em Câmara Reservada à Falência e Recuperação do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos 
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA 
CALÇAS (Presidente) e ARALDO TELLES.

São Paulo, 27 de novembro de 2012. 

Ricardo Negrão
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº      : 20.064 
AGRV. Nº : 0303530-56.2011.8.26.0000
COMARCA : COTIA
AGTE.  : K. D. FEDDERSEN & CO UEBERSEEGESELLSCHAFT

  MBH
AGDO. : COTIA FOODS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

  (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO  RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL Proposta da recuperanda a que sejam suspensas as 
ações e execuções particulares movidas contra garantidores 
(avalistas, fiadores e coobrigados) desobrigando-os de 
responder pelos créditos originais, a partir da homologação do 
plano  Impropriedade  Exegese do art. 45 e 49, §1º da Lei n. 
11.101/2005  Precedentes da Câmara  Decisão reformada  
Recurso provido para afastar a incidência da cláusula ao credor 
recorrente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Proposta da recuperanda à 
suspensão da publicidade dos protestos e das restrições nos 
cadastros do SERASA e SCPC existentes em seu nome 
enquanto cumprido o plano recuperatório  Inviabilidade  
Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo  Distinções no 
Direito Comparado  Aplicação do princípio da transparência  
Exigência à aplicação antes e durante o processo recuperatório  
Mecanismos transparência na negociação que se estende aos 
credores não sujeitos ao plano recuperatório  Recurso provido 
para cancelar a cláusula aprovada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Pretende a recorrente a 
declaração de nulidade da “previsão no plano de realização de 
pagamentos antecipados (no montante de 3% do valor da fatura 
do no fornecimento) àqueles credores concorrentes que 
concordarem em continuar a venda à prazo”. Argumenta existir 
atrito entre essa cláusula e o o parágrafo único do art. 67 da 
LREF por ter o legislador previsto um único benefício 
admissível para o caso  Impropriedade  Mecanismo que não 
encontra restrição no ordenamento jurídica  Integração de 
instrumentos à retomada de contratações  Complementaridade 
entre a cláusula impugnada e o disposto no art, 67 da LREF  
Eficiência perseguida pela recuperanda, conforme doutrina  
Recurso não provido neste capítulo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Proposta da recuperanda 
visando à livre alienação de bens do ativo imobilizado  
Recurso de credor visando nulidade da cláusula  Viabilidade de 
realização da venda do ativo, sem obediência ao disposto no art. 
66, devendo, entretanto, ser cumpridos os requisitos impostos 
pelo princípio da transparência, ausentes na proposta 
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apresentada  Necessidade de atendimento ao disposto no art. 
35, I, f, da LREF  Impossibilidade de se aplicar o art. 131, 
inaplicável na hipótese de prática de atos de administração da 
própria recuperanda, não especificados no plano  Ausência de 
contemplação integral específica de alienação do ativo, como 
preceitua o disposto no art. 142 da LREF  Necessidade de 
cumprimento do art. 60 da mesma lei  Recurso provido para 
declarar nulas as cláusulas impugnadas, relativamente à 
alienação do ativo e efeitos em caso de quebra.

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Proposta da recuperanda que 
impõe ao credor expedição de notificação, com prazo de 30 
dias, na hipótese de atraso de pagamento das parcelas acordadas 
 Decretação de falência que ocorre pelo simples 

descumprimento do plano  Inteligência do art. 73, IV da LREF 
 Ato do juiz, não sujeito à medida premonitória  Mitigação 

possível a critério judicial, sem a extensão pretendida pela 
recuperanda  Recurso provido para afastar essa cláusula, 
declarando-a nula.

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Proposta da recuperanda de 
pagamento de moeda diferenciada por classe de credores, 
contudo, única para cada uma das três classes  Respeito ao 
princípio do tratamento paritário horizontal  Paridade vertical 
inexigível na recuperação judicial em sua modalidade ordinária, 
em contraposição ao plano especial previsto no art. 71, que deve 
ser uniforme a todos os credores, integrantes de uma mesma 
classe  Inexistência de violação a princípios constitucionais  
Recurso não provido neste tocante.

Dispositivo: parcial provimento ao recurso.

Agravo de instrumento interposto por K. D. Feddersen & 
CO. Ueberseegesellschaft MBH dirigido à r. decisão copiada em fl. 164-165, 
proferida pelo Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, MM. Juiz de Direito da E. 
1ª Vara Judicial da Comarca de Cotia, nos autos da recuperação judicial de 
Cotia Foods Indústria e Comércio Ltda., com o seguinte teor:

Trata-se de requerimento de homologação do plano de 
recuperação judicial, apresentado pela requerente COTIA 
FOODS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA com o pedido de 
dispensa das certidões negativas. 

Houve manifestação do Administrador Judicial a fls. 974/975 
não se opondo a homologação. O Ministério Público a fls. 997 
opinou favoravelmente a homologação. 

É O RELATÓRIO. 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 0303530-56.2011.8.26.0000 - Cotia - Voto nº 20.064 
Fernanda/Rogério/Marcelo/Sabrina/Vanessa/Renato

4

DECIDO.

Estando o plano de recuperação judicial apresentado pela 
requerente devidamente aprovado pela Assembleia Geral de 
Credores, dentro dos parâmetros legais, e sendo a 
jurisprudência de nossos Tribunais unânimes no sentido da 
dispensa das certidões negativas (art. 57) conforme bem 
exposto pelo requerente a fls.1000/1001, homologo o plano de 
recuperação judicial, para que produzam os regulares efeitos. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Int.

Ct., d.s.

Paulo Henrique Ribeiro Garcia

Juiz de Direito

 Inconformada, a agravante, em suma, pugna pela 
reforma da r. decisão guerreada.  Defende que o Plano de recuperação exige 
sacrifício desmedido dos credores, possui diversas cláusula ilegais, 
tratamento desigual entre credores e as impugnações apresentadas pela 
agravante não foram apreciadas. Aponta como ilegais:

a) “a cláusula de extensão dos efeitos da recuperação a garantes 
(devedores solidários, fiadores, avalistas e garantes em geral) 
é ilícita (LRF, arts. 49, § 1o e 59)”. - fl. 7;

b) “a cláusula que impõe o cancelamento dos protestos é também 
inválida (LRF, art. 99, II); - fl. 8

c) “a cláusula de aceleração de amortização - ou antecipação de 
pagamentos  - é igualmente inválida (LRF, arts. 67, parágrafo 
único e 172; e CC, art. 122)”; - fl. 8

d) “as cláusulas de livre alienação de bens do ativo imobilizado 
são ilegais: - fl. 9;

e) “a cláusula de remediação de inadimplemento” -  fl. 10

Por fim, defende o controle da legalidade por esta Corte e 
protesta pelo afastamento das disposições apontadas como irregulares. (fl. 2-
17)

Preparo e porte em fl. 19-20. 

O efeito suspensivo foi denegado pela decisão em fl. 195-
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196.

Contraminuta da recuperanda em fl. 203-211, 
asseverando a inatacabilidade das deliberações da Assembleia Geral de 
Credores.

Parecer do Sr. Administrador Judicial em fl. 215-225, 
pelo parcial provimento do recurso: 

“[..] para declarar a ineficácia em relação à credora agravante, 
da cláusula de plano que a impede de promover ações e 
execuções contra coobrigados por dívidas da recuperanda, 
sendo certo que a questão da cláusula de cancelamento dos 
protestos já está superada, ante o r. despacho proferido pelo D. 
Juízo de Primeira Instância que determinou apenas a 
suspensão da publicidade dos protestos até efetivo 
cumprimento do plano. As demais cláusulas a nosso ver são 
válidas, de modo que deve ser mantida a decisão que concedeu 
a recuperação judicial da agravada.” - fl. 225

Manifestação do Ministério Público, por parecer da Exmª. 
Sra. Dra. Leila Mara Ramacciotti (fl. 227-231), pelo provimento parcial, 
afastando-se a cláusula que prevê a extensão da novação aos coobrigados 
ante a contrariedade à lei de regência (art. 49 § 1o).

O recurso é tempestivo. A r. decisão recorrida foi 
disponibilizada no DJE no dia 28 de novembro de 2011 (fl. 18) e o protocolo 
recursal deu-se no dia 9 de dezembro de 2011 (fl. 2).

É o relatório.

Dispõe o plano apresentado pela recuperanda (fl. 98-99): 
(a) pagamento de credores trabalhistas, classe integrada por quatro (4) 
credores (fl. 93) pelo valor integral em até doze meses a partir da sentença 
concessiva da recuperação; (b) os dois (2) credores habilitados na classe com 
garantia real serão pagos com deságio de 50% do valor a partir da sentença 
concessiva, em parcelas anuais e consecutivas pelo prazo de 15 (quinze) anos, 
considerando-se o primeiro ano como prazo de carência de pagamento; (c) os 
oitenta e três (83) credores quirografários serão pagos mediante deságio de 
63,53% do valor relacionado a partir da sentença concessiva em parcelas 
consecutivas pelo prazo de 15 (quinze) anos, considerando-se o primeiro ano 
como prazo de carência de pagamento vencendo a primeira um ano após a 
data da publicação da sentença.

Na assembleia-geral o plano foi aprovado pela 
unanimidade dos presentes nas classes I e II (credores trabalhistas e 
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titulares de direito real aprovam) e por 71,75% (23 de 31 presentes) dos 
integrantes da classe III (fl. 153).

I. DOS EFEITOS A DEVEDORES GARANTES

Embora o plano disponha expressamente  a liberação das 
garantias “com a ocorrência da quitação” (fl. 100), na exposição apresentada 
sob rubrica “análise e conclusão” a recuperanda consignou cláusula distinta 
a essa, afirmando que “a sentença concessiva da recuperação judicial 
constitui título executivo judicial, novando e substituindo todas as obrigações 
sujeitas à recuperação judicial, de forma que, enquando cumpridos os termos 
do presente Plano, estarão desobrigados de responder pelos créditos originais 
de seus avalistas, fiadores e coobrigados” (fl. 99).

A matéria tem sido debatida nesta Câmara Reservada de 
Direito Empresarial que fixou o entendimento unânime no sentido de 
declarar a ineficácia dessa cláusula em relação ao credor que dela discordou.

Em recente julgado (sessão de 13/12/2011), nos autos de 
Agravo de Instrumento n. 0137526-29.2001.8.26.0000, por voto do eminente 
Des. Elliot Ackel assim se decidiu:

Recuperação judicial coobrigados novação decorrente de plano 
aprovado que não os atinge automaticamente  Ineficácia de 
eventual cláusula extensiva da novação aos garantidores em relação 
a credor que dela discordou  Precedentes da Câmara - Agravo 
provido em parte.

Os fundamentos desse v. acórdão são aqui adotados e 
reiterados:

A Câmara Reservada a Falência e Recuperação Judicial já 
teve oportunidade de se manifestar, e por mais de uma vez, 
inclusive sob minha relatoria, no sentido de que, a despeito do 
processamento da recuperação da devedora principal, tem o 
credor direito de prosseguir ou ajuizar execução contra os 
coobrigados ou fiadores, e se a garantia consistir em aval, 
curial que, diante da autonomia da relação jurídica, possa 
executar os avalistas, e isso à consideração de que, segundo o 
que dispõe o art. 49,§ 1º, da lei de regência, “os credores do 
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 
regresso”.

Nos termos do art. 47 da Lei 11.101/05, a recuperação judicial 
“tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 
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econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 
manutenção da fonte produtora, do emprego dos 
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 
assim, a preservação da empresa, sua função social e o 
estímulo à atividade econômica”. Como a antiga concordata, é 
um mecanismo que beneficia apenas o empresário ou a 
sociedade empresária que se encontra em dificuldades.

Lembra FÁBIO ULHOA COELHO “que os credores sujeitos 
aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus 
direitos contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 
regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada 
pelo empresário em recuperação pode executar o avalista 
desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe 
ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto 
representado pela recuperação judicial do avalizado” 
(Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de 
Empresas, ed. Saraiva, São Paulo, 2ª ed., 2005, p. 170).

O artigo 49, § 1º, da Lei n° 11.101/2005, preceitua: "Os 
credores do devedor em recuperação judicial conservam seus 
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e 
obrigados de regresso".

A exegese desse dispositivo deve ser feita sob a diretriz 
histórica do artigo 148 do revogado Decreto-lei n° 7.661 que, 
ao cuidar da concordata, estabelecia que o antigo benefício 
legal "não produz novação, não desonera os coobrigados com o 
devedor, nem os fiadores deste e os responsáveis por via de 
regresso".

Em que pese o fato de o artigo 59 da nova Lei estabelecer que 
"o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 
anteriores ao pedido", não se pode olvidar que o mesmo 
dispositivo legal enfatiza 'sem prejuízo das garantias', razão 
pela qual, o artigo 49, § 1º, esclarece que "os credores do 
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 
regresso".

Assim, a novação de crédito por força do eventual deferimento 
da recuperação judicial da sociedade devedora não se estende 
automaticamente aos coobrigados, fiadores ou obrigados de 
regresso.

E eventual cláusula de extensão da novação é ineficaz em 
relação aos credores que não compareceram à Assembleia-
Geral, ou que, presentes, abstiveram-se de votar e, em 
especial, aos que votaram contra a aprovação do plano ou que 
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formularam objeção direcionada à cláusula desse jaez.

A propósito, já se decidiu nesta Câmara (agora denominada 
Reservada à Falência e Recuperação), por ocasião do 
julgamento do Agravo de Instrumento nº 580551.4/0, em 
19.11.2008, sob a segura relatoria do Des. Pereira Calças, no 
seguinte sentido:

“Recuperação judicial. Agravo de instrumento. Plano de 
recuperação judicial que contém cláusula que estende os 
efeitos da novação aos coobrigados, devedores solidários, 
fiadores e avalistas. Concessão do plano com aplicação do 
“cram down” do art. 58, § 1º e

incisos da LRF. Pretensão de credor de acolhimento de sua 
objeção colimando a nulidade da cláusula extensiva da 
novação aos garantidores fidejussórios. Nulidade não 
reconhecida. Validade e eficácia da cláusula em face dos 
credores que expressamente aprovaram o plano, por se tratar 
de direito disponível, que ao assim votarem, renunciam ao 
direito de executar fiadores/avalistas durante o prazo bienal 
da “supervisão judicial”. Ineficácia da cláusula extensiva da 
novação aos coobrigados pessoais em relação aos credores 
presentes à Assembleia-Geral que se abstiveram de votar, 
bem como aos ausentes do ato assemblear. Evidente ineficácia 
da cláusula no que se refere aos credores que votaram contra o 
plano e, “a fortiori”, aos credores que formularam objeção 
relacionada com a ilegalidade da cláusula extensiva da 
novação. Agravo provido, em parte, para reconhecer a 
ineficácia da novação aos coobrigados por débitos da 
recuperanda, dos quais a agravante é a credora. Extensão dos 
efeitos deste julgamento aos credores ausentes, abstinentes e 
aos que formularam objeção à cláusula hostilizada.” 
(destaquei)

No mesmo sentido: Agravo de Instrumento nº 990.10.144117-9 
(j. 10.8.2010), entre vários outros, sob minha relatoria.

II. DO CANCELAMENTO DE PROTESTOS

Pela cláusula copiada em fl. 88 (fl. 595 dos autos 
originais), propõe a recuperanda a obrigação de todos os credores sujeitos ao 
plano “cancelarem os protestos efetuados bem como os lançamentos 
apontados nos órgão se restrição ao crédito, principalmente SERASA, SPC e 
Equifax, pelo fato de não mais existir dívida mercantil ou de serviços não-
pagas, enquanto o plano de Recuperação Judicial estiver sendo cumprido em 
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seus termos aprovado”.

Pretende a agravante a eliminação dessa cláusula do 
plano (fl. 8).

O recurso prospera. 

A r. decisão não foi proferida em consonância com o 
entendimento deste Tribunal:

Agravo de Instrumento n° 0006215-12.2011.8.26.0000, da 
Comarca de Mauá, Rel. Des. Romeu Ricupero, j. 29/03/2011.

EMENTA: Recuperação Judiciai. Agravante que pretende 
suspender ou excluir a publicidade das anotações de protestos 
e negativações de seu nome nos cadastros de órgãos privados 
de proteção ao crédito. O motivo seria a dificuldade com a qual 
vem convivendo em suas transações de comércio. Precedente 
desta Câmara sobre o tema. A retração de crédito ocasionada 
pela existência de protestos lavrados que se referem aos 
créditos relacionados na recuperação judicial não pode ser 
evitada por decisão judicial. A aprovação da recuperação não 
implica em novação definitiva, senão após o prazo de dois 
anos. como decorre do disposto no art. 61 da LRF. Negativação 
do nome da recuperanda que não afronta a Constituição. 
Agravo desprovido. 

Agravo de Instrumento n.° 675.077.4/3-00, da Comarca de 
Urupês, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS, j . 06/10/2009.

EMENTA: Agravo de instrumento. Recuperação Judicial em 
processamento. Pretensão à exclusão das anotações e 
negativações feitas nos cadastros de proteção ao crédito 
(Serasa/SPC), relativas aos débitos de sua responsabilidade, 
mas relacionados na lista de credores da recuperação judicial. 
Indeferimento mantido. Agravo desprovido. 

Entre os fundamentos adotados, extrai-se dos julgados 
acima citados o seguinte:

Anote-se que a circunstância de a devedora ter formulado 
pedido de recuperação judicial, que se encontra em 
processamento, onde confessou ser devedora dos débitos que 
foram anotados nos cadastros de proteção ao crédito, não lhe 
outorga o direito de postular o cancelamento de tais anotações, 
salvo quando, efetivamente, cumprir o plano proposto (se 
aprovado pelos credores) e pagar os referidos débitos. Aliás, 
nada impede que a agravante, ao apresentar o plano de 
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recuperação judicial, nele inclua a proposta de exclusão de seu 
nome nos cadastros de proteção ao crédito, relativamente aos 
débitos de sua responsabilidade submetidos à recuperação 
judicial e, sendo aprovado o plano pelos credores, poderá então 
postular a retirada das aludidas anotações. Diante de tais 
considerações, cumpre reconhecer como correta a decisão 
hostilizada que será mantida por seus próprios fundamentos e 
pelos deduzidos acima. 

Sobre o tema esta Câmara já possui Agravo de Instrumento n. 
0006215-12.2011.8.26.0000, e outros precedentes: 1) AI n. 
511.607.4/6-00, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS, j . 27/06/07; 2) 
AI n. 480.487.4/8-00, Rel. Des. BORIS KAUFFMANN, j . 
30/05/07; 3) AI n. 547.904.4/0-00, Rel. Des. BORIS 
KAUFFMANN, j . 19/11/08; 4) AI n. 586.555.4/1-00, Rel. Des. 
LINO MACHADO, j . 01/04/09; 5) AI n. 663.162.4/9-00, Rel. 
Des. ROMEU RICUPERO, j . 17/11/09.  

Os registros de protestos e as inscrições desabonadoras 
não desaparecem e, tampouco, são suspensos com o pedido ou com o 
deferimento do pedido recuperatório. 

A comunidade credora, fornecedores, clientes e 
colaboradores da empresa estão cientes da situação de crise econômico-
financeira do devedor, inexistindo prejuízo à imagem da devedora na 
permanência dos registros desabonadores.

A lei brasileira não distingue procedimentos 
recuperatórios em sauvegarde  e redressement, como faz o Code de 
Commerce francês.  Na técnica da  Lei Francesa n. 2005-845, o primeiro 
pressupõe situação econômica que pode levar um empresário à cessação de 
pagamentos e o segundo é endereçado ao devedor em estado de cessação de 
pagamentos. 

No Brasil, estando ou não demonstrado estado de 
cessação de pagamentos, permite-se o uso de tutela recuperatória, admitindo 
escolha tão somente de distinto plano recuperatório segundo o  porte 
econômico da devedora (arts. 51 e 73 da Lei n. 11.101/2005).

Veja-se que, no Brasil, entre as exigências do pedido 
encontra-se a apresentação de “certidões dos cartórios de protestos situados 
na comarca do domícilio ou sede do devedor e naqueles onde possui filial” 
(art. 51, VIII). Tal providência visa dar transparência e fornecer subsídios 
aos credores no momento da decisão de aprovarem o plano apresentado pelo 
devedor.

Sobre a aplicação do princípio da transparência nos 
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processos falimentares, o Prof. Fábio Ulhoa Coelho anota em seu recente 
livro (ed. 2012) Princípios do Direito Comercial, publicado pela ed. Saraiva, 
na p. 58-59:

O processo de falência e a recuperação judicial importam, 
inevitavelmente, custos para os credores da empresa em crise. 
Eles, ou ao menos parte deles, suportando prejuízo, em razão 
da quebra ou da recuperação do empresário devedor. Os 
processos falimentares, por isso, devem ser transparentes, de 
modo que todos os credores possam acompanhar as decisões 
nele adotadas e conferir se o prejuízo que eventualmente 
suportam está, com efeito, na exata medida do inevitável. A 
transparência dos processos falimentares deve possibilitar que 
todos os credores que saíram prejudicados possam se 
convencer razoavelmente de que não tiveram nenhum prejuízo 
além do estritamente necessário para a realização dos objetos 
da falência ou da recuperação judicial.

Deve ser conciliado o princípio da transparência com a 
preservação das informações estratégicas da empresa em 
crise, indispensáveis à manutenção de sua competividade. 
Mesmo falido o empresário, é possível que a atividade 
econômica que explorava, saneada e transferida às mãos de 
pessoas mais competentes ou sortudas, ainda frutifique. Desse 
modo, tendo em vista este possível cenário, toda cautela na 
preservação da competividade da empresa é  recomendável, 
não somente na recuperação judicial, mas igualmente no 
processo de falência.

O princípio da transparência nos processos falimentares é 
legal, especial e implícito.

Ora, não teria sentido exigir-se transparência na 
documentação apresentada aos credores sujeitos ao pedido recuperatório e 
dispensar sua exigência quanto à publicidade destinada aos credores que 
eventualmente pretendem renovar ou manter ou negócios com a 
recuperanda.

Os mecanismos de negociação  no processo recuperatório 
e no mundo empresarial  exigem instrumentos adequados de fornecimento 
de cognição aos credores, aptos a prover clareza na apresentação da real 
situação dos negócios do devedor. Esses elementos devem permitir aos 
clientes, fornecedores e colaboradores extraírem conclusões sobre a real 
situação do devedor. 

Procede, portanto, nesse capítulo, a pretensão do 
agravante.
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III. DA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS

Pretende a recorrente a declaração de nulidade da 
“previsão no plano de realização de pagamentos antecipados (no montante de 
3% do valor da fatura do no fornecimento) àqueles credores concorrentes que 
concordarem em continuar a venda à prazo”. Argumenta existir atrito entre 
essa cláusula e o o parágrafo único do art. 67 da LREF por ter o legislador 
previsto um único benefício admissível para o caso.

O mecanismo não encontra restrição no ordenamento 
jurídico. 

Os processos de recuperação são mais eficientes quando, 
entre o cumprimento de outros requisitos, “houver possibilidade de retomada 
de contratações com ativos específicos”, conforme estudos de Buttwill e 
Wihlborg, em trabalho publicado em 2004 (The Efficiency of the Bankruptcy 
Process. An International Comparison. Disponível em: 
<http://www.ratio.se/pdf/wp/kb_cw_ bankruptcy.pdf>. Acessível em: jun. 
2007, 2004, p. 8 e 14. Citado em trabalho do Relator A eficiência do processo 
judicial na recuperação de empresa, São Paulo:Saraiva, 2010, p. 147).

A norma do art. 67 não se contrapõe à cláusula 
impugnada, na medida em que são mecanismos complementares, não tendo 
o legislador restringido o uso de outros instrumentos de estímulo à atividade 
econômica e à manutenção do interesse dos credores. 

IV. DA LIVRE ALIENAÇÃO

Dispõe a proposta da recuperanda: “após a aprovação do 
Plano de Recuperação Judicial, a venda/alienação de quaisquer veículos, 
imóveis, equipamentos e instalações da empresa fica desde já autorizada 
pelos credores, para que seja realizada esta renovação mencionada e 
necessária ao próprio negócio” (fl. 54; 561, no original) e “em caso de 
eventual decretação de falência da COTIA FOODS, ocorrerá o seguinte: a) os 
atos de administração, endividamento, oneração ou alienação praticados 
durante a recuperação permanecerão válidos; b) os direitos e garantias 
originalmente contratados pelos credores serão reconstituídos, descontados 
eventuais pagamentos realizados na forma do plano”.

http://www.ratio.se/pdf/wp/kb_cw_%20bankruptcy.pdf
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Entende a recorrente que a cláusula encontra obstáculo 
no disposto no art. 66 da LREF e contraria o art. 131 da mesma lei “na 
medida em que, não estando especificado no plano quais atos de alienação ou 
oneração haverão de ser praticados, e de que forma, não cabe, por via de 
cláusula do plano, genericamente (e por antecipação) tornar irrevogáveis os 
atos de disposição patrimonial  - razão pela qual ambas as cláusulas 
deveriam ser eliminadas” (fl. 10).

Embora a assembleia-geral disponha de soberania 
quanto às questões expressamente previstas na Lei n. 11.101/2005, encontra 
limites nos mencionados dispositivos trazidos no julgamento pelo agravante. 

Deve-se afirmar, portanto, que os bens “objeto de 
garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão 
admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva 
garantia” (LREF, art. 50, § 1º). Nesse caso, tratando-se dessa natureza de 
bens  móveis ou imóveis  a venda somente poderá ser realizada depois de 
colhida a autorização do credor titular da garantia.

E é negativa a pretensão quanto à obediência ao art. 66 
porque cabe à assembleia geral decidir sobre a venda globalizada dos 
imóveis, sem a necessidade de ser ouvido o Comitê de Credores (parte final 
do art. 66). Contudo, à assembleia-geral compete, nesse caso, conhecer valor 
estimativo ou avaliatório dos imóveis, ter acesso à documentação integral e 
certidões obtidas recentemente (de matrícula e de natureza fiscal), momento 
da alienação, além da forma expressa na proposta. 

Como apresentada a proposta, mostra-se vaga e não 
garante a transparência necessária que se recomenda à apreciação dos 
credores. De se lembrar que a obediência  ao princípio da transparência é tão 
essencial quanto o do tratamento paritário dos credores. 

No Projeto de Lei n. 1.572/2011, que institui o Código 
Comercial, no art. 597, esse princípio vem assim delineado, assimilando o 
quanto adotado pela melhor doutrina e jurisprudência hodierna:

Art. 597. A prevenção e solução da crise na atividade 
empresarial serão transparentes, preservadas as informações 
estratégicas cuja divulgação pode comprometer a 
competitividade da empresa. 

Observa-se que a afirmação de que a venda dos bens tem 
por objetivo “manter sua competividade  o que trará benefícios a todos os 
credores  proceder à renovação constante de seus ativos existentes 
(imobilizado), a fim de manter sua infraestrutura operacional adequada à 
competividade iimposta pelo mercado” (copiada em fl. 54) não é 
suficientemente transparente a permitir o pleno conhecimento e deliberação 
dos credores. Desconhece-se em que medida os recursos ingressarão no caixa 
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da recuperanda e em que porcentagem serão disponibilizados à empresa e 
aos pagamentos dos créditos admitidos. Não se conhece sequer a expectativa 
de ingressos a esse título à falta de estimativa individual dos bens a serem 
vendidos e do valor dos  ônus incidentes sobre esses bens. 

No âmbito de deliberações impostas a partir do cenário 
recuperatório não há como  admitir  a plena administração dos bens por 
parte da recuperanda. Há limites claros à alienação e imposição de ônus e a 
comunidade de credores cabe ser ouvida após conhecer plenamente as 
condições dos negócios propostos pela devedora porque isso afeta seus 
interesses (LREF, art. 35, I, f).

Além disso, o disposto no art. 131 da LREF não tem 
aplicação na hipótese de prática de atos de administração da própria 
recuperanda, não especificados no plano. Vale dizer que não tendo o plano 
contemplado integral e especificamente a alienação do ativo, como preceitua 
o disposto no art. 142 da LREF, responde a recuperanda pelos atos 
praticados com desrespeito ao regramento legal:

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver 
alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas 
do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o 
disposto no art. 142 desta Lei.

        Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de 
qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas 
obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, 
observado o disposto no § 1o do art. 141 desta Lei.

Procede, portanto, nesse capítulo a pretensão da 
recorrente para declarar nulas as cláusulas aprovadas, podendo ser 
renovados os pedidos de alienação agora na forma do art. 66 da LREF.

V. DA REMEDIAÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Insurge-se a recorrente, ainda, contra a cláusula “que 
pretende condicionar a caracterização do inadimplemento das obrigações do 
plano à prévia interpelação da agravada [..], criando-se período de graça para 
purgação da mora”.

Propõe a recuperanda a seguinte cláusula (fl. 102, no 
original 609):

Este plano será considerado como descumprido na hipótese de 
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atraso no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação da 
Cotia Foods pelo respectivo credor e/ou qualquer 
descumprimento de obrigações previstas neste PRJ. O PRJ 
não será considerado como descumprido se o atraso no 
pagamento for provocado pelo fato de o credor não ter 
informado sua conta bancária à Cotia Foods, conforme já 

explicado.

Procede, neste capítulo a pretensão da agravante.

O descumprimento de qualquer obrigação assumida no 
plano de recuperação motiva a quebra da recuperanda (LREF, art. 73, IV), 
sem necessidade de interpelação dos credores.

É possível mitigar a rigidez desse dispositivo, mas não na 
medida que pretende a recuperanda. 

Carlos Henrique Abraão, por exemplo, entende que a 
medida extrema, o decreto de quebra, não deve ser tomada de imediato pelo 
juiz (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, São 
Paulo:Saraiva, 2005, p. 190):

Não nos parece que automaticamente o juízo se convencerá da 
necessidade do decreto falimentar, levando a intimar o 
devedor para que possa cumprir ou justifique sua 

impossibilidade no prazo razoável de 5 dias.

Nesse mesmo sentido o magistério de Carlos Klein Zanini 
(em Souza Jr, Francisco e Pitombo, Antônio Sérgio A. de Moraes, coord., 
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, São Paulo:RT, 2ª 
ed., 2007, p. 334):

A melhor interpretação do disposto neste art. 73 sugere, 
portanto, a mitigação da dureza e da inflexibilidade do 
comando nele contido. Ao invés de aplicar-se, in litteram legis, 
o que reza a Lei (“o juiz decretará a falência...”), conviria dar-
lhe algum polimento, para li ler-se “o juiz poderá decretar a 
falência”, o que melhor se coadunaria com o espírito que deve 
presidir a aplicação da Lei. Teria sido preferível, portanto, 
tivesse a Lei aqui seguido a trilha do direito francês.

Nas mãos do magistrado, portanto, encontra-se a análise 
e determinação quanto ao cumprimento do plano, não podendo a 
recuperanda substituí-lo nesse papel, nem impor ao credor a demonstração 
da inadimplência. A recuperanda não ignora a rigidez da norma em exame 
nem, tampouco, pode valer-de de justificativa pautada no descontrole de atos 
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de sua administração para deixar de realizar o quanto se dispôs a cumprir  
perante a assembleia de credores.

VI. DO CONTROLE DA LEGALIDADE

Por fim, entende a recorrente que o abatimento de 2/3 do 
crédito para pagamento de seus créditos afrontaria garantias constitucionais 
do direito de propriedade e do devido legal do processo.

Não há, no caso em exame, violação dos princípios 
constitucionais indicados pelo credor. A aprovação do plano deu-se em clima 
de negociação, com deliberação segundo as regras legais para a recuperação 
judicial, ficando o credor vencido em sua classe de deliberação.

Observa-se que não há violação ao princípio do 
tratamento paritário, uma vez que a proposta é única para todos os 
integrantes da classe de credores quirografários, tendo sido aceita por 
71,75% (23 de 31 presentes) dos integrantes da classe III (fl. 153). 

Cumprido, pois o requisito horizontal do tratamento 
paritário  unfair discrimination. 

No que se refere ao requisito vertical, a paridade se dá 
pelo resultado da aprovação da proposta, majoritariamente aceita por todas 
as classes votantes, inexistindo obrigatoriedade de obediência à paridade 
vertical porque impratível qualquer possibilidade de recuperação, obrigando, 
no caso em exame, a recuperanda ao pagamento em idêntica moeda à 
oferecida aos credores trabalhistas.

Em razão do exposto, dá-se provimento parcial ao 
recurso.

RICARDO NEGRÃO

        RELATOR
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