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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
2232343-07.2018.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados DELZAN LOGÍSTICA LTDA - EPP. e
TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 3 de abril de 2019.
Ricardo Negrão
Relator
Assinatura Eletrônica
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AGDO.
AGDO.
INTDO.

: 36.968 (REC-DIG)
: 2232343-07.2018.8.26.0000
: SUMARÉ
: ITAÚ UNIBANCO S/A
: DELZAN LOGÍSTICA LTDA. EPP
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
: TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
: R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Agravo interposto contra a
decisão judicial que concedeu a recuperação judicial, sob
alegação de previsão abusiva no deságio, prazo de pagamento,
atualização monetária, onerosidade excessiva e inexistência de
pagamento por mais de quatro anos Créditos de instituições
financeiras que correspondem a 97,27% da classe III e a
96,57% de todos os créditos arrolados pela devedora
Ausência de justificativa à não inclusão de seis credores na
classe IV, entre sete quirografários fornecedores presentes
Universo de credores instituições financeiras constituído por
seis credores presentes, sendo que cinco rejeitaram o plano
Ausência dos requisitos legais Necessidade de apresentação
de novo plano Voto do Relator que dá provimento ao recurso
para apresentação de novo plano que exclua as cláusulas
havidas como inaplicáveis, justifique a não classificação de
pequenas sociedades limitadas como credoras ME/EPP e
preveja o voto dos credores instituições financeiras em
categoria separada dos demais credores.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.

O presente recurso insurge-se contra a r. decisão em fl.
2.803-2.805
g., proferida pela Dra. Ana Lia Beall, MMa. Juíza de Direito da
E. 3a Vara Cível da Comarca de Sumaré que homologou o plano e concedeu a
Recuperação Judicial às recorridas.
1o

Narra o recorrente que é credor quirografário que votou
contrário ao plano de recuperação apresentado, modificado e consolidado.
Assevera o recorrente que o plano aprovado (fl. 1.136-1.186) homologado é
abusivo e ilegal no que diz respeito à cumulação das seguintes previsões:
deságio, carência e critérios de atualização inexpressivos.
Protesta pela revogação da r. decisão concessiva, para que
nova proposta seja apresentada.
Em contraminuta (fl. 94-101 e fl. 102-111), a recuperanda e
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O Exmº Sr. Promotor de Justiça, Dr. Mário Augusto Bruno
Neto, manifestou-se pelo provimento parcial ao recurso, por entender que “a
incidência de juros e correção monetária deve se dar a partir do término do
prazo de carência e não somente após o trânsito em julgado” (fl. 121).
É o relatório.
A recuperanda ingressou com pedido recuperatório há mais
de três anos, em 28 de julho de 2016, e obteve a aprovação de seu plano na
data de 14 de agosto de 2018, nas seguintes condições:
a) inexistência de credores nas classes I e II, com ressalva e
disposição quanto ao pagamento de eventuais credores trabalhistas que vierem
a ser constituídos durante o curso da recuperação (fl. 26);
b) à classe III, formada basicamente por instituições
financeiras (R$ 6.736.436,99, fl. 26, 97,27% do total da classe) e por
fornecedores (R$ 188.941,06, fl. 26, 2,73% do total da classe), encontra-se
previsto o pagamento em 15 anos após deságio de 50% da dívida, sendo que a
primeira parcela anual será paga somente a partir do 18º mês após a
publicação da decisão que homologa o plano.
Há previsão de pagamento de atualização monetária pela
TR + 1% a.a., iniciando-se após o trânsito em julgado da publicação no DJE
“referente a homologação do Plano de Recuperação Judicial”.
A ata registra a presença de 13 credores dessa classe,
alcançando aprovação pelo voto de 8 desses credores que correspondem a
61,54% do total de votos por credor e 54,38% do total de crédito dessa classe.
Desses 13 credores, 7 são fornecedores, todos representados por uma única
procuradora: a advogada Ana Carolina Paie da Fonte, e 6 são instituições
financeiras, devendo ser considerado, pela soma dos créditos, que todos os 7
fornecedores e a Caixa Econômica Federal votaram a favor do plano.
Chama a atenção nessa lista de fornecedores a inclusão de
microempresa, classificadas na classe III, a saber, Atual Cargas e transportes,
constituída em 18/12/2007, portadora do CNPJ 08.848,231/0001-61, constante
no cadastro da Jucesp como “sociedade limitada (M.E.)”.
E não há elementos nos autos que justifiquem tratar-se de
empresas de grande porte os credores Transportes e Logística Ltda.,
estabelecida no estado de GO, Dicasa Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.,
também situada em GO, KM Transportes Rodoviário de Carga Ltda., situada
em MS, Transportadora do Valle Ltda., com sede em GO e Transporto
Encomendas Urgentes Ltda., igualmente com sede em GO.
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A inclusão desses credores na classe III deve ser
justificada, demonstrando tratarem-se de empresas com faturamento anual de
empresa de grande porte.
c) à classe IV, cuja soma dos créditos corresponde a R$
50.424,97, ou 0,72% do total da dívida, o plano impõe os mesmos prazos e
deságio considerados à classe III.
Nessa classe todos os credores, em número de quatro,
aprovaram o plano.
Registra-se apenas que o montante informado em fl. 26 (4
credores e débito de R$ 50.424,97) não corresponde ao total registrado na ata,
coincidindo apenas o n. de votantes, mas não a soma (880,00 + 5.461,16 +
415,00 + 980,14 = 7.736,30, muito inferior ao indicado no plano), todos
representados na assembleia pela mesma Advogada Ana Carolina Paie da
Fonte.
Prevê-se que a execução do plano se dará em 15 anos, em
pagamentos anuais, com rateios entre os credores, conforme item 6.6 (fl. 38):
O Grupo Delzan compromete-se a efetuar o pagamento da forma
abaixo elencada (anexo III). Os pagamentos estão evidenciados
nos fluxos de caixa projetados e vinculados no anexo II laudo
de demonstração de viabilidade econômica e financeira, com
valores nominais com atualização monetária projetada. Essa
atualização será calculada na data base do pagamento de cada
parcela, podendo apresentar variações conforme o indicador
utilizado.

O anexo III, por sua vez, prevê o montante dessas 15
parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$ 193.772,31, dez parcelas de
R$ 232.526,77 e três parcelas finais de R$ 258.362,67 (fl. 1.186, na origem).
Dificuldades há em relação a algumas pretensões da
recuperanda que não podem ser objeto de deliberação de credores e, portanto,
devem ser afastadas de plano:
a) Convocação de assembleia para considera “evento de
liquidez não previsto nas projeções apresentadas”
(cláusula 7.1), o que somente pode ocorrer se ainda não
encerrada a recuperação;
b) Disposição sobre créditos sujeitos à alienação fiduciária
(cláusula 7.2);
c) Disposição sobre credor parceiro, remetendo a cláusula
inexistente (cláusula 7.3);
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d) Início de pagamento somente após 18 meses da
publicação da decisão homologatória, considerando-se
que a recuperação tramita há mais de três anos. Nesse
caso o deságio deixa de ser 18 meses e passa a ser de 4
anos e 6 meses.
A errata constante da ata apresentada pelo Administrador
Judicial, nesse ponto (fl. 2.719, na origem), é confusa e, de todo modo, essas
cláusulas devem ser afastadas.
Quanto ao prazo, deságio e termos para atualização
monetária, reconhece-se que se trata de impor pesado sacrifício aos credores e,
portanto, interessa saber se a aprovação se dá por uma real maioria de
credores.
O que se verifica nos autos é que se trata quase que
exclusivamente de recuperação judicial voltada à classe III e mais
especificamente a credores instituições financeiras que somam 96,57% de todos
créditos submetidos à recuperação, sendo que do universo de 7 instituições
financeiras indicadas, seis compareceram e, aparentemente, somente um (a
Caixa Econômica Federal) votou a favor do plano.
Importa, portanto, entender como esses credores
instituições financeiras encontram-se submetidos a um elevado deságio e longo
período de pagamento, sem considerar que o processo recuperatório, no caso
em exame, está sendo utilizado como revisão de contratos bancários.
Se considerado o evidente objetivo do devedor reduzir a
dívida bancária, uma vez que 96,57% de sua dívida total pertence a bancos
temos assim, que a maioria dos credores dessa categoria (5, entre 6 presentes
ou 83,33%) rejeitou o plano.
Pela contagem pelo total de crédito essa maioria que
rejeitou o plano soma R$ 2.534.625,50 ou 37,63% dos credores dessa categoria
de um total de R$ 6.736.436,99, fl. 26.
Assim, considerado apenas o montante teria sido atingido o
quórum para aprovação do plano, nesse raciocínio de isolar os credores
instituições financeiras.
Porém, não conseguiria, por esse mesmo método, aprovação
no sistema de dupla maioria, porque a maioria dos credores dessa categoria
presentes (5 entre 6) desaprovou o plano.
Esta Câmara Reservada deve refletir sobre a aplicação
adequada desse importante instrumento de recuperação de empresa. Trata-se
de um meio judicial de estímulo da atividade empresarial e não pode ser
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utilizado para outros objetivos que não aqueles previstos no art. 47 da LREF
ou mediante estratégias na composição de créditos e deliberações assembleares
que visam apenas a aprovação dos interesses de devedores, em detrimento da
verdadeira maioria e do interesse dos credores.

Assim, pelo meu voto, dou provimento ao recurso e
determino a apresentação de um novo plano que exclua as cláusulas havidas
como inaplicáveis, justifique a não classificação de pequenas sociedades
limitadas como credoras ME/EPP e preveja o voto dos credores instituições
financeiras em categoria separada dos demais credores.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR
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2232343-07.2018.8.26.0000
Agravo de Instrumento
Recuperação Judicial e Falência
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Ricardo Negrão
Itaú Unibanco S/A
Delzan Logística Ltda - Epp. e Transportadora Delzan
Eireli - Em Recuperação Judicial
Foro de Rio Claro - 3ª. Vara Cível
1005938-25.2016.8.26.0510

São Paulo, 4 de abril de 2019.
Exmo(a) Senhor(a),
Fica aberta vista à Douta Procuradoria Geral de Justiça para ciência do v. acórdão,
ficando ciente de que a integra dos autos do processo eletrônico encontra-se disponível no
endereço http://esaj.tjsp.jus.br

Rogério Fraissat Tersariol
Supervisor(a)
da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Exmo(a). Senhor(a) Dr(a). Procurador(a) de Justiça.
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