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Autos n° 0305230-34.2017.8.24.0058
Ação: Recuperação Extrajudicial/PROC
Requerente: Tuper S/A

Vistos etc.

Apresenta Tuper S/A pedido de homologação de plano de recuperação
extrajudicial , o qual foi recebido por este juízo em janeiro de 2018 (f. 1078).

Às f. 1234/1241 apresentou a credora Santinvest S/A impugnação,
alegando o não cumprimento do percentual mínimo previsto no artigo 163 da Lei nº
11.101/05. Destacou a existência de vício de representação na adesão do credor C&F
International GMBH e a ausência de comprovação da adesão da KOREA. Por fim,
requereu o indeferimento da homologação do plano de recuperação extrajudicial
apresentado pela Tuper, bem como consignou que exercerá o direito de executar o
cumprimento das obrigações originalmente contratadas contra coobrigados, avalistas,
fiadores e obrigados de regresso.

Resposta autoral (f. 1269/1280).

Nova petição da credora Santinvest S/A às f. 1305/1312, reafirmando a
ausência de quórum para aprovação do plano na classe de credores quirografários,
concluindo "(...) que não houve adesão da KOREA TRADE ao plano, que representa
34,84% do crédito quirografário votante, tampouco da C&F, cujo crédito representa o
percentual de 16,89% dos credores quirografários aptos a votar" (f. 1312).

À f. 1317 restou certificado o decurso do prazo para apresentação de
demais impugnações.

Os autos vieram-me conclusos.

Cuida-se de pedido de homologação de plano de recuperação
extrajudicial formulado por Tuper S/A que, no prazo legal, fora impugnado pela
credora Santinvest, sob o argumento de que não preenchido o percentual mínimo
previsto no caput do artigo 163 da Lei 11.101/05 (inciso I, do § 3º, do artigo 164 da
mesma lei).
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Todavia, a questão relativa à não adesão da credora Korea Trade
Insurance Corporation tornou-se incontroversa, motivo pelo qual desnecessária a
análise por este Juízo.

Entretanto, em relação à credora C&F International GMBH, dois
argumentos foram trazidos pela impugnante e necessitam apreciação judicial.

Primeiramente, entende a impugnante que o vício de representação da
C&F não poderia ser posteriormente sanado, pois deveria o devedor comprovar,

, as devidas assinaturas dos credores
que a ele aderiram.

Ocorre que a recuperanda adequadamente regularizou o vício de
representação, sendo que a assinatura faltante no termo de adesão ao plano de
recuperação extrajudicial ratificou a adesão do credor ao plano (f. 1302 e 1304).

Ademais, entendo que a posterior assinatura deste termo de adesão não
inviabiliza a homologação do plano apresentado, em razão da possibilidade de
reapresentação do pedido pela Tuper. Sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho ensina que

"Na hipótese de indeferimento da homologação, nada obsta a
reapresentação do pedido, desde que afastado o motivo que justificou a
decisão denegatória. Se a homologação havia sido negada, por exemplo,
porque o percentual mínimo de apoio dos credores de certa espécie não
havia sido atendido, o devedor pode tentar refazer o plano. Se a
recuperação extrajudicial puder ser obtida (embora com maior
dificuldade) sem alteração nos créditos correspondentes a essa espécie, o
novo plano pode ser reapresentado para homologação" (Comentários à
Lei de Falências e de recuperação de empresas. 8ª ed. São Paulo: Saraiva,
2011. p. 523)

Da mesma forma, entendo desnecessário o reconhecimento de firma nos
documentos de f. 1302 e 1304, pois inexistente qualquer alegação de falsidade das
assinaturas.

Ressalte-se que nem mesmo na procuração da própria impugnante
Santinvest S/A consta reconhecimento de firma na assinatura dos outorgantes (f.
1242).

De outro tanto, entendo desnecessária a tradução dos termos de adesão
ao plano por tradutor juramentado, conforme estabelece o parágrafo único do artigo
192 do Código de Processo Civil, pois tratam-se de documentos de fácil
compreensão. Segundo Teresa Aruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição,
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Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello

"A norma em apreço pode comportar alguma relativização para fins
probatórios, dispensando-se sua tradução se o conteúdo do documento
for de fácil apreensão pelas partes. Há julgados neste sentido,
produzidos na vigência do CPC/73, cujo art. 157 trata da matéria
(Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por
artigo. 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 357.)

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

"INICIAL. Instrução. Desnecessidade de tradução de documento
estrangeiro. Regra do art. 157 do CPC deve ser relativizada diante da
desnecessidade. Ausência de prejuízo (...)" (TJSP, Apelação cível nº
0164298-54.2010.8.26.0100, Rel. Rubens Cury, 18ª Câmara de Direito
Privado, j. 20/06/2012)

Logo, considera-se válida a adesão promovida pela credora C&F
Internacional GMBH, detentora do crédito no valor de R$ 17.283.663,09 (dezessete
milhões, duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e nove
centavos), motivo pelo qual rejeito a única impugnação apresentada nos autos.

Saliente-se que dos credores quirografários, 65,16% (sessenta e cinco
vírgula dezesseis por cento) dos créditos aderiram ao plano, atingindo portanto o
requisito previsto no artigo 163 da Lei nº 11.101/05, ou seja, a assinatura de pelo
menos 3/5 de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos.

Já em relação à classe credores com garantia real, 86,81% (oitenta e seis
virgula oitenta e um por cento) dos créditos anuíram ao plano, novamente atingindo
patamar superior aos 3/5 exigidos pela lei.

Portanto, segundo Fábio Ulhoa Coelho, trata-se de homologação
obrigatória:

"Trata-se, agora, da hipótese em que o devedor conseguiu obter a
adesão de parte significativa dos seus credores ao plano de recuperação,
mas uma pequena minoria destes resiste a suportar suas consequências.
Nesse caso, é injusto que a oportunidade de reerguimento da empresa
do devedor se perca em razão da recusa de adesão ao plano por parte
de parcela minoritária dos credores. Com a homologação judicial do
plano de recuperação extrajudicial, estendem-se os efeitos do plano aos
minoritários nele referidos, suprindo-se desse modo a necessidade de
sua adesão voluntária" (Comentários à Lei de Falências e de recuperação
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de empresas. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 519).

Logo, entendo viável a homologação do plano de recuperação
extrajudicial apresentado pela autora.

Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO PLANO apresentada às f.
1234/1241 pela credora Santinvest S/A –Crédito, Financiamento e Investimentos .

Deixo de condenar a credora Santinvest S/A em honorários advocatícios,
pois incabível.

Em consequência,

.

Dê-se amplo conhecimento da presente decisão, intimando-se inclusive a
autora, credores com procuradores constituídos nos autos e o Ministério Público.
Saliente-se que em relação aos demais credores os prazos correm em cartório,
independentemente de intimação, aplicando-se por analogia o artigo 346 do NCPC.

Por fim, em resposta ao ofício de f. 1313/1316, informe-se ao respectivo
juízo ser impossível a reserva de valores neste processo, haja vista tratar-se de

, prevista no artigo 163 da Lei nº 11.101/05.

Publique-se. Registre-se.Intime-se.

Após as formalidades legais, arquive-se.

São Bento do Sul, aos 23 de abril de 2018.


