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Autos nº 5004476-07.2022.8.24.0058 

DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, já qualificado, por suas 

advogadas signatárias, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de SB 

ESPELHOS E VIDROS LTDA (“Recuperanda”), vem, com fundamento 

no artigo 55, parágrafo único, da Lei nº 11.101/051 apresentar 

OBJEÇÃO ao plano de recuperação judicial (“Plano” ou “PRJ”) 

apresentado nos autos, segundo as razões a seguir expostas.  

 
1 Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) 
dias contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2o do art. 7o desta Lei. 
Parágrafo único. Caso, na data da publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não tenha sido publicado o 
aviso previsto no art. 53, parágrafo único, desta Lei, contar-se-á da publicação deste o prazo para as objeções. 
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 SÍNTESE DA OBJEÇÃO AO PLANO.  

 Como é cediço, o procedimento de recuperação judicial tem como objetivo a reestruturação 

e soerguimento da empresa que se encontra em dificuldades financeiras e com problemas 

para liquidar seu passivo, não podendo, em hipótese alguma, ser utilizado como meio de 

enriquecimento ilícito para a empresa e seus sócios, em detrimento de seus credores, que 

de boa-fé realizaram negócios com a Recuperanda. 

 Portanto, o plano de recuperação judicial deve cumprir algumas premissas estabelecidas 

na legislação vigente, sem destoar dos princípios que regem o nosso direito, buscando, 

sobretudo, o equilíbrio entre a necessidade da Recuperanda e o interesse dos credores. 

 Ou seja, a recuperação das empresas depende da soma de esforços dos envolvidos. Se 

por um lado não se pode impor à empresa em dificuldades as mesmas condições 

negociadas anteriormente com seus credores, por outro, o sacrifício imposto aos credores 

não pode, sob nenhuma hipótese, ser desmedido. 

 Nesse sentido, o Plano apresentado pela Recuperanda está revestido de abusividade e 

ilegalidade, razão pela qual não pode ser aceito pelos credores e tampouco 

homologado por este Juízo, sobretudo em virtude dos pontos destacados a seguir.  

 ABSURDA PROPOSTA AOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS PELO DESÁGIO, PRAZO, JUROS E 

CARÊNCIA PREVISTOS NO PLANO.  

 A cláusula 5.3 do Plano prevê a seguinte forma de pagamento dos credores quirografários: 
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 Como se vê, as Recuperandas propõem o pagamento de apenas 15% (cinquenta por 

cento) do valor do crédito, em 10 (onze) anos, após carência de 36 (trinta e seis) meses, 

a partir da homologação do Plano, de forma que, com a correção monetária pela TR-Taxa 

Referencial e sem qualquer previsão de juros, uma inflação que exceda essa atualização 

implicará em novo deságio indireto. 

 O cenário configura flagrante tentativa de enriquecimento sem causa da Recuperanda, em 

ofensa clara ao artigo 884 do Código Civil2, além de destoar totalmente do entendimento 

adotado pelas Cortes do país. Vejamos: 

Recuperação judicial. Grupo Lumarco. Plano de recuperação judicial. 

Homologação. Débito trabalhista. Previsão de pagamento em doze meses a partir 

da aprovação do plano em Assembleia. Ilegalidade. Violação ao disposto no artigo 

54, da LRF. Prazo ânuo que deve ser contato da data do ajuizamento do pedido 

de recuperação judicial. Diante da primazia de tratamento conferida pela Lei n° 

11.101/2005 aos trabalhadores, norma cogente, não se pode admitir prazo 

dilatado de pagamento a estes credores. Precedentes desta Câmara nesse 

sentido. Determinação de pagamento do crédito trabalhista, no prazo de 30 dias, 

com juros de mora e correção monetária sob pena de convolação em falência. 

Outras ilegalidades presentes no plano de recuperação judicial. Supressão de 

garantias. Novação extensiva aos coobrigados. A novação não implica supressão 

de garantias, que devem ser preservadas, como expressamente determina o art. 

49, §1°, da LRF. Condições demasiadamente onerosas impostas aos 

credores quirografários (carência de 19 meses, deságio de 70%, prazos 

dilatados de pagamento – 12 anos – juros de 1% a.a. e correção 

monetária pela TR). Tratamento restritivo aos interesses dos credores. 

Pulverização dos créditos ao longo do tempo. Abusividade que acarreta a 

invalidade das cláusulas. Falta de indicação precisa dos meios de recuperação 

judicial. Exigia-se delimitação mais acentuada das possibilidades que serão 

adotadas pelas recuperadas, o que não há nos autos. Legalidade das cláusulas 

que preveem a alienação de ativos e condições diferenciadas para credores 

parceiros. Determinação de apresentação de nova plano de 60 dias, após a 

necessária comprovação da quitação do passivo trabalhista apontado na 

recuperação. (TJSP 21977274020178260000, Relator: Alexandre Marcondes, 

 
2 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente 
auferido, feita a atualização dos valores monetários. 
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Data de Julgamento: 30/07/2018, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 

Data de Publicação: 31/07/2018) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA – PRAZO 

EXCESSIVO – TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE 

- ILEGALIDADES - NOVO PLANO – NECESSIDADE – CONVOCAÇÃO DE NOVA 

ASSEMBLEIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – O plano de 

recuperação judicial, embora tenha sido aprovado em assembleia, só adquire 

status soberano quando atende aos preceitos legais do nosso ordenamento 

jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade do Poder Judiciário. II 

- Na espécie, constitui flagrante afronta à lei, e aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade o prazo extraordinário de 120 

meses (10 anos), com carência de mais 24 meses (2 anos), para a 

quitação da dívida, além, do tratamento desigual aplicado à credores da 

mesma classe, de modo que, a anulação do plano de recuperação judicial 

e a necessidade de convocação de nova assembleia geral de credores é 

medida que se impõe. (TJ-MT - AI: 1000717-85.2018.8.11.0000 MT, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Relator: Serly Marcondes Alves, Data de Julgamento: 

16/05/2018, Data de Publicação: 21/05/2018). 

 Quanto à previsão de atualização pela Taxa Referencial (TR), é cediço que o aludido 

índice permaneceu zerado por quase 4 (quatro) anos, portanto, o valor do crédito ficará 

com mínima atualização monetária, restando evidente que o índice proposto não se 

prestará para a sua finalidade, mormente ante a ausência de previsão de pagamento 

de juros por todo o tempo em que o credor ficou sem receber. 

 Aprovar o PRJ com a Taxa Referencial para correção do débito seria onerar ainda mais os 

credores com um deságio implícito, o que esse D. Juízo não pode permitir. 

 A ausência de correção monetária, isto é, a atualização monetária do crédito pela Taxa 

Referencial, caracterizará um perdão forçado, ou uma apropriação camuflada de valores. 

 Em casos análogos, os Tribunais Pátrios têm afastado a possibilidade de atualização do 

crédito arrolado em recuperação judicial pela TR: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADITIVO AO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. 

HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DE CREDOR QUIROGRAFÁRIO. PEDIDO DE 

ANULAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPÓTESE EM QUE APENAS 

DEVEM SER AFASTADAS PARTE DAS CLÁUSULAS. DESCUMPRIMENTO DE 

QUAISQUER DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS QUE PODERÁ ACARRETAR NA 

DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA, SEM QUE HAJA A CONVOCAÇÃO PRÉVIA DE UMA 

NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. AFASTAMENTO DA TR-TAXA 

REFERENCIAL, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, 

SUBSTITUINDO-A PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

CONFORME PRECEDENTES DESTA 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO 

EMPRESARIAL. AFASTADA A EXIGIBILIDADE DE O CREDOR INDICAR A CONTA 

BANCÁRIA PARA COMEÇAR A RECEBER OS PAGAMENTOS. PAGAMENTOS QUE 

PODEM SER FEITOS, INCLUSIVE, POR DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO 

EM PARTE. (TJSP;  Agravo de Instrumento 2251230-34.2021.8.26.0000; Relator 

(a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial; Foro de Campinas - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 

01/06/2022; Data de Registro: 01/06/2022) 

Recuperação judicial. Decisão homologatória de plano. Agravo de instrumento de 

instituição financeira credora. A assembleia dos credores é soberana, ressalvada 

a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 

44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes 

do STJ. Exclusão de multas e encargos, bem assim manutenção de garantias 

prestadas pelas recuperandas. Não conhecimento. Questões enfrentadas pela 

decisão agravada. Deságio (50%), carência (12 meses), prazo para pagamento 

(10 anos) e incidência de juros (2% ao ano). Direitos patrimoniais disponíveis 

dos credores. Hipótese em que não cabe intervenção sancionadora do Judiciário. 

Na forma da recente alteração da Lei 11.101/2005 pela Lei 14.112/20, o prazo 

de supervisão é de dois anos após a homologação do plano, independentemente 

do cumprimento de período de carência. Prejuízo do Enunciado II do Grupo de 

Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Inadequação de adoção da TR 

como indexador para correção monetária. "[A] taxa referencial (TR) 

está zerada há mais de 2 anos, de modo que, na prática, o valor dos 

créditos ficaria sem atualização monetária, o que é inadmissível" (AI 

2171930-91.2019.8.26.0000, AZUMA NISHI). Adoção da Tabela Prática 

deste Tribunal como índice substitutivo de correção monetária. 

Atualização a ser calculada a partir da data do pedido de recuperação. 



 

 

  6 

Reforma parcial da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá parcial 

provimento, na parte que dele cabe conhecer. 

(TJSP;  Agravo de Instrumento 2284183-51.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar 

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

de Guarulhos - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/05/2022; Data de 

Registro: 03/05/2022) 

 Resta claro, portanto, que a proposta apresentada não atende aos padrões de 

razoabilidade, mostrando-se manifestamente excessiva. Na prática, é um verdadeiro 

perdão da dívida.  

 CONCLUSÃO 

 Por todo exposto, não há como se concordar com a aprovação do Plano de Recuperação 

Judicial nos termos propostos, pelo que se requer seja a Recuperanda compelida a 

modificar o Plano, oferecendo nova proposta, em consonância com a atual redação da Lei 

nº 11.101/2005.  

 Por consequência, protesta-se pela realização de Assembleia Geral de Credores, ocasião 

em que os credores poderão optar pela viabilidade ou não do Plano, nos termos do art. 56 

da Lei nº 11.101/053. 

P. deferimento. 

São Paulo, 04 de outubro de 2022. 

 

 
3 Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembleia-geral de 
credores para deliberar sobre o plano de recuperação. 
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