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OITAVA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 
 
Agravo de Instrumento nº 0077028-44.2020.8.19.0000 
 
Agravante: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
Agravados: OI S.A. em Recuperação Judicial e Outros  
 
Relatora: Des. Mônica Maria Costa 
 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 
ADITAMENTO. ASSEMBLEIA GERAL DE 
CREDORES. INEXISTÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES 
ENVOLVENDO O PROCEDIMENTO 
ASSEMBLEAR E DE DELIBERAÇÃO PARA 
VOTAÇÃO DO ADITIVO AO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE 
NULIDADE DA CLÁUSULA 4.3.2.1 DO PRJ, 
CUMULADA COM A CLÁUSULA 6.11, DO 
ADITIVO, ASSIM COMO DAS CLÁUSULAS 5.4.2.1, 
5.4.2.2, 5.4.2.3 E 5.4.2.4 (INSERIDAS PELA 
CLÁUSULA 6.11 DO NOVO PLANO). CLÁUSULA 
11.3, DO PRJ. MATÉRIA PRECLUSA.RECURSO 
DESPROVIDO.  
1. Cuida-se de agravo de instrumento 
interposto contra a decisão de fls. 
481.886/481.918 dos autos originários, proferida 
pelo MM Juízo da Sétima Vara Empresarial da 
Comarca da Capital do Rio de Janeiro, nos autos 
da recuperação judicial do Grupo OI que, 
rejeitando todas as alegações de nulidades 
procedimentais da AGC, bem como de 
tratamento desigual entre os credores e de 
nulidade do quórum de votação e aprovação do 
Aditivo, por entender não conterem vícios em 
sua formação e vontade, considerou presentes 
todos os pressupostos exigidos no artigo 104 do 
CC e, diante da obtenção do quórum de 
aprovação na forma do artigo 45 da Lei 
11.101/2005, homologou os Termos do Aditivo ao 
Plano de Recuperação Judicial Original, 
apresentado às fls.476.326/479.153, com as 
devidas ressalvas integrativas conferidas na 
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decisão proferida. Fixou, ainda, o prazo de 12 
meses para encerramento da R.J., a contar da 
data da publicação da decisão, podendo ser 
prorrogado, caso haja necessidade de se 
ultimarem os atos relativos às alienações dos 
referidos ativos. 
2. Conquanto não exista previsão legal 
expressa na Lei nº 11.101/05, a doutrina e a 
jurisprudência convergem no sentido da 
possibilidade de as obrigações ajustadas entre 
as partes serem modificadas durante o 
cumprimento do plano de recuperação judicial, 
desde que o processo não tenha sido encerrado 
por sentença e haja concordância entre os 
credores, por intermédio de procedimento 
assemblear, a fim de se harmonizar às situações 
supervenientes ocorridas durante a execução do 
PRJ, alterando suas proposições econômico-
financeiras.  
3. Sobre o tema, prescreve o Enunciado nº. 77, 
da II Jornada de Direito Comercial: “As 
alterações do plano de recuperação judicial 
devem ser submetidas à assembleia geral de 
credores, e a aprovação obedecerá ao quorum 
previsto no art. 45 da Lei nº. 11.101/05, tendo 
caráter vinculante a todos os credores 
submetidos à recuperação judicial, observada a 
ressalva do art. 50, § 1º, da Lei n. 11.101/05, ainda 
que propostas as alterações após dois anos da 
concessão da recuperação judicial e desde que 
ainda não encerrada por sentença”. 
4. Considerada, ainda, a pandemia global 
ocasionada pelo COVID-19, foi editada a 
Recomendação 63, do CNJ, que em seu 4º, 
orienta a possibilidade de os Juízos concederem 
autorização a devedora que esteja em fase de 
cumprimento do plano aprovado pelos credores 
a apresentar plano modificativo a ser submetido 
novamente à Assembleia Geral de Credores.  
5. Da mesma forma que o art.35, I, da LRJF, 
prevê que a Assembleia de Credores tem 
atribuição exclusiva para apreciar o plano de 
recuperação judicial, este órgão também o terá 
para examinar o pedido de aditamento ou 
modificação do plano de recuperação judicial 
originariamente aprovado pelos credores. 
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6. A deliberação a respeito do aditamento será 
feita da mesma forma na qual foi realizada o 
plano originário não importando na concessão 
de uma nova recuperação judicial.  
7. É cediço que o plano de recuperação 
judicial, aprovado em assembleia pela 
manifestação dos credores nos termos exigidos 
pela legislação de regência, apresenta índole 
negocial, constituindo-se negócio jurídico de 
caráter contratual, com determinações 
específicas, cuja atuação do Estado-Juiz se 
restringirá à verificação se o interesse das partes 
para alcançar a finalidade recuperatória está 
desrespeitando ou extrapolando os limites da lei.  
8. Submete-se, no entanto, ao controle judicial 
à análise da legalidade do procedimento de 
convocação, instalação e deliberação 
assemblear, assim como o preenchimento das 
condições necessárias à concessão da 
recuperação judicial e os aspectos legais do 
plano de recuperação judicial (ou de sua 
modificação ou aditamento) apresentado pelo 
devedor, conforme se dessume do art. 58, caput, 
da Lei nº. 11.101/2005. 
9. Irregularidade envolvendo o procedimento 
assemblear de deliberação para votação do 
aditivo ao plano de recuperação judicial que 
devem ser afastadas. 
10. Ausência da alegada usurpação da 
competência da Assembleia Geral de Credores 
pelo Administrador Judicial.  
11. A convocação da assembleia geral de 
credores é ato privativo do juiz (art.36, caput, da 
LRJF). 
12. A data designada para a ocorrência da 
assembleia foi fixada pelo juízo recuperacional, 
mantida por essa instância revisora, 
estabelecendo-se apenas que o conclave 
transcorresse sob a modalidade virtual, 
justificada, inclusive, na urgência da sua 
realização.  
13. De certo que eventual suspensão da 
assembleia deveria ser escorada na 
superveniência de alguma excepcionalidade, 
sendo certo que as razões erigidas pelos 
credores financeiros para o sobrestamento do 
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conclave já haviam sido apreciadas e afastadas 
em sede de cognição sumária por esse órgão ad 
quem.  
14. Suspensão da assembleia para nova rodada 
de negociações que se mostrava desarrazoada e 
de remota utilidade, tendo em vista que a 
questão já havia sido discutida à exaustão entre 
os credores financeiros e as devedoras em que 
não se alcançou um consenso mínimo entre as 
partes. 
15. Adiamento da assembleia que não teria o 
condão de aproximar as bases do acordo 
discutidas pelas partes quanto à forma de 
pagamento, mas apenas ocasionar dispêndios 
desnecessários, instabilidade e procrastinação 
na solução de questões que se mostravam 
irremediáveis à reestruturação das agravadas, 
impactando no fluxo de caixa, no pagamento dos 
credores e, por conseguinte, no próprio 
soerguimento das empresas recuperandas.  
16. Existência de oposição das Recuperandas 
ao pedido de adiamento da assembleia sob o 
argumento de que a suspensão do conclave 
implicaria na alteração da estrutura da proposta 
em razão do cronograma a ser cumprido.  
17. Impossibilidade de desconsiderar todo 
trabalho e custo envolvido para que a 
assembleia fosse realizada sob a modalidade 
virtual dentro do lapso temporal necessário à 
manutenção da data designada, diante da 
pandemia ocasionada pelo COVID-19.  
18. Processo de recuperação judicial, assim 
como de falência, que deve atender aos 
princípios da celeridade, eficiência e da 
economia processual (art.75, parágrafo único). 
19. Ademais, incumbe ao Administrador 
Judicial presidir, conduzir e decidir as questões 
de ordem sucedidas no curso da AGC, sendo 
certo que a competência residual da Assembleia 
Geral de Credores, prevista no art. 35, I, f, da Lei 
nº 11.101/05, deve ser pautada no interesse da 
coletividade de credores.  
20. Iliquidez do Aditivo em relação aos créditos 
da ANATEL, sob alegada violação ao art.59, §1º, 
da Lei 11.101/05, não evidenciada, tendo em vista 





Rel. Des. Mônica Maria Costa 5 

que o Aditamento detalha a forma de pagamento 
dos créditos das Agências Reguladoras.  
21. O crédito da Anatel é concursal e 
quirografário, integrante da Classe III, embora 
incluído na subclasse “créditos oriundos de 
agências reguladoras”, previsto na cláusula 
4.3.4, do PRJ, diante de sua particularidade. 
22. Plano de Recuperação Judicial que 
estipulou uma forma específica para o 
pagamento dos créditos oriundos de agências 
reguladoras, permitindo às Empresas 
Recuperandas aderir à superveniência de um 
novo regime legal que viesse a regular forma 
alternativa para a quitação dos Créditos 
Agências Reguladoras Líquidos ou Ilíquidos. 
23. Aditamento que apenas conferiu 
exequibilidade à Cláusula 4.3.4.2 do PRJ, 
alterando as condições originais de pagamento 
dos créditos da ANATEL, a fim de se adequar às 
disposições contidas na Lei nº 13.988/20, 
estabelecendo novas formas de pagamento para 
os créditos da ANATEL.  
24. Transação engendrada com ente da 
Administração Pública que encontra suas balizas 
na lei, sendo disciplinada e amparada pela Lei nº 
13.988/2020, que dispõe sobre a transação com a 
União, as suas autarquias e fundações, assim 
como pelas Portarias AGU nº 249, de 8 de julho 
de 2020 e PGF nº 333, de 9 de julho de 2020. 
25. O fato de o pagamento do crédito ter sido 
submetido à transação com base nas regras 
traçadas na legislação superveniente não tem o 
condão de subtrai-lo do processo de 
recuperação judicial.  
26. Interesse da ANATEL em participar da 
votação do aditivo, tendo em vista que seu 
crédito foi objeto de transação a ser saldado com 
um desconto de 50%, no prazo de sete anos, o 
que denota que também teve sua esfera de 
direitos atingida.  
27. Crédito da ANATEL, assim como dos 
demais credores desta recuperação que se 
submete à fiscalização do Administrador Judicial 
e do Juízo quanto ao cumprimento das 
obrigações avençadas, podendo eventual 
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inadimplemento ensejar a incidência do art.61, 
§1º, da Lei 11.101/05.  
28. Não há dúvidas de que as questões 
essenciais ao processo de recuperação judicial 
se inserem na competência da Assembleia de 
Credores. 
29. Como órgão colegiado, as deliberações da 
Assembleia Geral de Credores são orientadas 
pelo princípio majoritário, vinculando a empresa 
devedora e a todos os credores sujeitos à 
recuperação judicial (art.59, da LRJF).  
30. Ainda que a Assembleia Geral de Credores 
seja soberana para apreciar o plano de 
recuperação judicial, a sua homologação 
submete-se ao controle judicial de legalidade.  
31. A questão da validade da Cláusula 4.3.2.1 
do Plano de Recuperação Judicial já foi 
apreciada por essa Câmara Cível, no julgamento 
do Agravo de Instrumento nº 0010296-
52.2018.8.19.0000, interposto pelo ora recorrente, 
encontrando-se a questão preclusa.  
32. O crédito ostentado pelo recorrente, de 
natureza privada, eis que decorrente da 
exploração de atividade econômica pela 
sociedade de economia mista e de natureza 
quirografária, está sujeito ao regime de 
recuperação judicial, submetendo às 
disposições do PRJ e aos efeitos da novação. 
33. O art.173, §1º, II, da CRFB/88, submete as 
empresas públicas e as sociedades de economia 
mista que explorem atividade econômica, ao 
regime jurídico próprio das empresas privadas, 
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, trabalhistas e tributários.  
34. Como entidade paraestatal, deve a 
sociedade de economia mista se sujeitar ao 
mesmo regime aplicável às empresas privadas, 
uma vez que, exercem, em sentido amplo, 
atividades econômicas.  
35. O fato de os recursos para concessão de 
financiamentos pelo Banco do Nordeste do 
Brasil S.A terem origem em repasses realizados 
pela União Federal, não confere natureza pública 
aos negócios jurídicos firmados, uma vez que o 
crédito discutido se origina de contrato de 
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financiamento decorrente da exploração de 
atividade econômica pela Instituição Financeira.  
36. Ausência de nulidade nas disposições que 
estabelecem rodadas de compra (cláusulas 5.4, 
5.4.1, 5.4.2, 5.4.2.1, 5.4.2.1.1, 5.4.2.2, 5.4.2.2.1, 
5.4.2.3, 5.4.2.3.1, 5.4.2.4).  
37. Com arrimo no art. 122, do Código Civil: 
“são lícitas, em geral, todas as condições não 
contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons 
costumes, entre as condições defesas se 
incluem as que privarem de todo efeito o negócio 
jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma 
das partes.  
38. Cláusula 6.5, do Aditamento ao PRJ, que 
apenas contempla a possibilidade de quitação 
antecipada da obrigação, condicionada a 
ocorrência de determinados eventos de liquidez, 
mediante a aplicação de um desconto de 55% 
(cinquenta e cinco por cento) sobre o respectivo 
saldo.  
39. Cláusula impugnada que não condiciona o 
pagamento dos credores à ocorrência de 
qualquer condição que dependa exclusivamente 
do próprio devedor, de forma a transferir o risco 
negócio aos mesmos, mas apenas disciplina a 
possibilidade de antecipação do pagamento 
associada à liquidez.  
40. Trata-se de disposição negocial clara e que 
se encontra inserida no juízo discricionário dos 
credores e submetida à aprovação em 
assembleia.  
41. De outro lado, não se vislumbra da referida 
disposição qualquer intenção das recuperandas 
em ocultar seu interesse de forma dissociada da 
vontade declarada a fim de prejudicar os 
credores ou fraudar à lei, tratando-se de cláusula 
clara e com os percentuais de desconto 
previamente delimitados.  
42. As cláusulas (i) 5.4.2.1, 5.4.2.2., 5.4.2.3 e 
5.4.2.4, incluídas pela cláusula 6.11 do 
Aditamento ao PRJ, que preveem desconto de 
55% imposto aos credores aderentes às opções 
de reestruturação I e II do Plano Original se 
encontram adstritas à seara econômica 
financeira do acordo engendrado entre as 
recuperandas e seus credores, eis que, na 
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verdade, a discussão deságua no percentual de 
dedução (55%) previstos nas cláusulas 
questionadas.  
43. Aditivo que possibilita a venda de ativos 
antes do prazo de seis anos previsto no PRJ, 
antecipando o pagamento do saldo total dos 
Créditos Quirografários detidos pelos Credores 
Quirografários que tenham escolhido as Opções 
de Reestruturação I ou II, respectivamente nos 
termos das Cláusulas 4.3.1.2 ou 4.3.1.3 do Plano, 
mediante um desconto de 55% (cinquenta e 
cinco por cento) sobre o respectivo saldo.  
44. Hipótese que não revela um novo deságio 
criado pelo aditivo, mas, na verdade, uma 
“antecipação” da “antecipação” do prazo de 
pagamento previsto no plano originário, a qual 
importará, na prática, no pré-pagamento dos 
credores que haviam optado pelas Opções de 
Reestruturação I e II, do PRJ Originário, na 
hipótese de excesso de caixa decorrente da 
alienação de ativos.  
45. Diante da previsão de antecipação do prazo 
para pagamento dos créditos dos Bancos, o 
Aditamento ao PRJ, de forma a compatibilizar a 
quantia a ser paga com o valor presente dos 
referidos créditos e, principalmente, com a 
redução dos riscos e das perdas decorrentes do 
prazo anteriormente estabelecido, aplicou-se um 
desconto de 55%, o qual foi devidamente 
aprovado na AGC.  
46. Ademais, a Lei nº 11.101/2005 não prevê 
percentual de deságio, deixando a cargo dos 
credores tal deliberação, que certamente sopesa 
a situação da empresa. 
47. A concessão de prazos e descontos para o 
adimplemento dos débitos insere-se nas 
tratativas negociais ajustáveis pelas partes 
envolvidas nas discussões sobre o plano de 
recuperação, não sendo passível de 
sindicabilidade judicial.  
48. Ilegalidade da Cláusula 11.3, do PRJ. 
Preclusão. 
49. A matéria abordada já foi devolvida à 
apreciação desta Câmara, por ocasião do 
julgamento do Agravo de Instrumento nº 
0010296-52.2018.8.19.0000, interposto contra a 
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decisão que homologou o plano de recuperação 
judicial.  
50. Conquanto a Cláusula 6.15 do Aditivo, tenha 
alterado a redação da Cláusula 11.3 do Plano 
Original, não modificou seu conteúdo, 
guardando a mesma redação.  
51. Diante da inexistência de modificação do 
conteúdo material da cláusula 11.3 pelo Aditivo 
(Cláusula 6.5) e havendo decisão anterior 
declarando a validade da disposição contratual, 
esta não pode ser alterada em vista da 
ocorrência da preclusão consumativa.  
52. A existência de pronunciamento judicial a 
respeito da questão impede o ressurgimento 
posterior da controvérsia, inviabilizando sua 
reapreciação.  
53. Inexistência de quaisquer vícios ou 
ilegalidades capazes de macular o Aditamento ao 
plano de recuperação judicial.  
54. Recurso desprovido.  

 
 

Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de 
instrumento nº. 0077028-44.2020.8.19.0000, em que é agravante Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. e agravados OI S.A e outros.  

 
Acordam os Desembargadores que integram a Oitava 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por 
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto da Relatora. 

 
 

VOTO 
 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a 

decisão de fls. 481.886/481.918, dos autos originários, proferida pelo MM 
Juízo da Sétima Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de 
Janeiro, nos autos da recuperação judicial do Grupo OI que, rejeitando 
todas as alegações de nulidades procedimentais da AGC, bem como de 
tratamento desigual entre os credores e de nulidade do quórum de 
votação e aprovação do Aditivo, por entender não conterem vícios em sua 
formação e vontade, considerou presentes todos os pressupostos 
exigidos no artigo 104 do CC e, diante da obtenção do quórum de 
aprovação na forma do artigo 45 da Lei 11.101/2005, homologou os 
Termos do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial Original, 
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apresentado às fls.476.326/479.153, com as devidas ressalvas 
integrativas conferidas na decisão proferida. Fixou, ainda, o prazo de 12 
meses para encerramento da R.J., a contar da data da publicação da 
decisão, podendo ser prorrogado, caso haja necessidade de se ultimarem 
os atos relativos às alienações dos referidos ativos. 

 
Pretende o Recorrente a reforma da decisão agravada com 

fundamento nos seguintes argumentos: I) Cerceamento dos direitos 
dos credores durante a Assembleia Geral de Credores pelo AJ: 
Afirma que os pedidos de diversos credores para que a AGC fosse 
suspensa não foram colocados em votação pelo A.J, o que afronta 
diretamente o disposto no art. 35, I, f, da lei n.º 11.101/2005; II) Iliquidez 
do Aditivo: Afirma que, em relação aos créditos da ANATEL, o aditivo 
apenas estipula que seguirá a lei n.º 13.988/2020, não discriminando a 
forma de deságio, prazo para pagamento, datas de vencimento das 
prestações, juros remuneratórios aplicáveis, o que viola o art.59, § da Lei 
11.101/05; III) Ilegalidade da 4.3.2.1 do Plano de Recuperação 
Judicial, cumulada com a cláusula 6.11, do aditivo ao plano, em 
dissonância com a legislação reguladora do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste – FNE: Argumenta que o crédito do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. foi concedido com recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, os quais possuem 
taxas de juros fixadas por legislação específica, não podendo a 
Assembleia-Geral de Credores modificar tais condições; Destaca que a 
cláusula 4.3.2.1.a do Plano de Recuperação Judicial prevê condição de 
pagamento incompatível com a legislação do FNE, de modo que resta 
caracterizada sua absoluta ilegalidade, eis que a cláusula 6.11, do aditivo, 
impõe um deságio absurdo; Afirma que a Lei n.º 7.827/1989 possui 
caráter cogente, não podendo a novação operada pelo PRJ e seu aditivo 
afastar suas disposições; IV) Nulidade das Cláusulas 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 
5.4.2.1, 5.4.2.1.1, 5.4.2.2, 5.4.2.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.3.1, 5.4.2.4: Defende 
que as referidas disposições estabelecem rodadas de compra, impondo 
condições puramente potestativas e tratando-se de um negócio simulado; 
V) Deságio abusivo: Argumenta que o deságio de cerca de 55 % do 
valor da dívida, estabelecido nas cláusulas 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.2.1, 
5.4.2.1.1, 5.4.2.2, 5.4.2.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.3.1, 5.4.2.4 do plano de 
recuperação judicial, é excessivamente oneroso aos credores, impondo a 
eles todo o impacto da recuperação judicial, violando o princípio da livre-
iniciativa, além de repugnar a boa-fé objetiva, estabelecida no art. 422, do 
Código Civil; VI) Ilegalidade da Cláusula 11.3, do PRJ: Ressalta que a 
cláusula 11.3, do PRJ é inconstitucional, visto que visa impedir o 
ajuizamento de ações e o direito de se buscar o Judiciário para resolução 
de conflitos; Pondera que a cláusula 11.3.1, do plano de recuperação 
judicial, afronta diretamente o disposto no art. 59, caput, da Lei n.º 
11.101/2005 e que a novação do PRJ não pode extinguir as garantias. 
Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito seja o 
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agravo de instrumento provido para: a) declarar a nulidade da 
Assembleia, determinando-se a realização de uma nova; b) acaso 
mantida a Assembleia, para reconhecer a iliquidez do plano de 
recuperação judicial, determinando-se a feitura de novo plano que 
constitua obrigações líquidas, bem como que respeite as disposições da 
legislação do FNE quanto a taxas e forma de pagamento; c) acaso 
rejeitado o pedido de iliquidez do plano de recuperação judicial, para 
declarar a ilegalidade da incidência  da  cláusula 4.3.2.1, cumulada com a 
cláusula 6.11, do aditivo, aos contratos de financiamento concedidos com 
recursos do FNE, determinando que a tais contratos de financiamento 
apliquem-se as regras estabelecidas pela legislação do FNE, em razão da 
cogência dessa legislação; d) declarar a ilegalidade das cláusulas 11.3, 
do plano de recuperação judicial, uma vez que ofendem, respectivamente, 
o disposto no art. 59, caput, da lei n.º 11.101/2005 e o disposto no art. 5º, 
incisos XXIV e XXXV, da Constituição Federal. 

 
Proferida decisão a fls. 53/58 indeferindo o requerimento de 

efeito suspensivo ao recurso.  
 
Ciência da Curadoria de Massas a fls.84. 
 
Informações do Administrador Judicial a fls.85/108, com a 

juntada de documentos de fls. 109/2917. 
 
Manifestação da YORK GLOBAL FINANCE FUND, L.P. 

como assistente a fls. 2918/2934 requerendo o desprovimento do agravo. 
 
Contrarrazões do grupo recuperando a fls.2935/2993, em 

prestígio a decisão recorrida, acostando documentos a fls.2994/3193.  
 
As informações foram prestadas a fls.3194/3195, não tendo 

sido exercido juízo de retratação.  
 
Parecer da douta Procuradoria de Justiça a fls.3206/3216 no 

sentido do conhecimento e desprovimento do recurso.  
 
É o relatório.  
 
O recurso é tempestivo, estando presentes os demais 

requisitos de admissibilidade.  
 
Nos termos do decidido pela Segunda Seção deste Superior 

Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1707066/MT, submetido ao 
rito dos recursos repetitivos, "é cabível agravo de instrumento contra 
todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de 
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recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, 
parágrafo único, CPC". 

 
Insurge-se o Agravante contra a decisão que homologou os 

Termos do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial Original, com as 
ressalvas integrativas constantes da decisão, com espeque nos seguintes 
argumentos: I) Cerceamento dos direitos dos credores durante a 
Assembleia Geral de Credores pelo AJ; II) Iliquidez do Aditivo em relação 
aos créditos da ANATEL; III) Ilegalidade da 4.3.2.1 do Plano de 
recuperação judicial, cumulada com a cláusula 6.11, do aditivo ao plano, 
em dissonância com a legislação reguladora do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste – FNE; IV) Nulidade das Cláusulas 5.4, 5.4.1, 
5.4.2, 5.4.2.1, 5.4.2.1.1, 5.4.2.2, 5.4.2.2.1, 5.4.2.3; V) Deságio abusivo; VI) 
Ilegalidade da Cláusula 11.3, do PRJ.  

 
Requer o provimento do recurso para: a) declarar a nulidade 

da Assembleia, determinando-se a realização de um novo conclave; b) 
acaso mantida a Assembleia, seja reconhecida a iliquidez do plano de 
recuperação judicial, determinando-se a feitura de novo plano que 
constitua obrigações líquidas, bem como que respeite as disposições da 
legislação do FNE quanto a taxas e forma de pagamento; c) acaso 
rejeitado o pedido de iliquidez do plano de recuperação judicial, para 
declarar a ilegalidade da incidência  da  cláusula 4.3.2.1, cumulada com a 
cláusula 6.11, do aditivo, aos contratos de financiamento concedidos com 
recursos do FNE, determinando que a tais contratos de financiamento 
apliquem-se as regras estabelecidas pela legislação do FNE, em razão da 
cogência dessa legislação; d) declarar a ilegalidade das cláusulas 11.3, 
do plano de recuperação judicial, uma vez que ofendem, respectivamente, 
o disposto no art. 59, caput, da lei n.º 11.101/2005 e o disposto no art. 5º, 
incisos XXIV e XXXV, da Constituição Federal. 

 
O recurso não viceja.  
 
A recuperação judicial tem como escopo principal a 

preservação da empresa e sua função social, possibilitando a superação 
de crise econômico-financeira, a fim de permitir a manutenção da fonte 
produtora, do emprego dos trabalhadores e da circulação de riquezas.  

 
Nesse sentido, é a previsão do art. 47 da Lei nº 

11.101/2005: 
 

"A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a 
superação da crise 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 
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empresa, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica". 

 
Sobre o tema, confira-se as lições da doutrina1 acerca do 

princípio da preservação da empresa, senão vejamos: 

 
“O princípio basilar da LREF é o da preservação da 
empresa, especialmente diante dos interesses que em 
torno dela gravitam. A busca pelo atingimento deste 
objetivo deve perpassar toda a interpretação de seus 
dispositivos legais.  
A empresa é a célula essencial da economia de mercado 
e cumpre relevante função social, na medida em que, ao 
explorar a atividade prevista em seu objeto e ao perseguir 
o seu objetivo – o lucro -, promove interações 
econômicas (produção ou circulação de bens ou 
serviços) com outros agentes do mercado, consumindo, 
vendendo, gerando empregos pagando tributos, 
movimentando a economia, desenvolvendo a 
comunidade em que está inserida, enfim, criando riqueza 
e ajudando no desenvolvimento do País, não porque 
esse seja seu objetivo final – de fato, não o é -, mas 
simplesmente em razão de um efeito colateral benéfico 
(que os economistas chamam de “externalidade positiva”) 
do exercício de sua atividade.”  

 
Mais do que recuperar a empresa em crise, a Lei nº 

11.101/05 visa atender aos interesses coletivos (sociais e credores) 
envolvidos nessa relação jurídica.  

 
Somente uma empresa viável sob a ótica econômico-

financeira possui condições de cumprir o plano de reestruturação 
empresarial. 

 
A superação da crise econômico-financeira da sociedade 

empresária demanda uma confluência de esforços e sacrifícios impostos 
não somente ao devedor, mas que devem ser repartidos por todos 
aqueles que nela tenha qualquer interesse, a fim de que se efetivem os 
princípios informadores da ordem econômica.   

 
Segue a doutrina2 do Ministro Luis Felipe Salomão e Paulo 

Penalva Santos:  
                                                           
1 Scalzilli, João Pedro; Luis Felipe Spinelli, Rodrigo Tellechea, Recuperação de Empresas e Falência, Editora 

Almedina, 2016, pág.72/73. 

 

2 Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência - Teoria e prática, Rio de Janeiro, Forense, 2019, 4ª ed., 

págs.73/74. 
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“Por meio da “teoria dos jogos”, percebe-se que uma 
interação estratégica entre o devedor e os credores, 
capaz de pressupor consenso mínimo de ambos a 
respeito dos termos delineados no plano de recuperação 
judicial. Tais negociações demonstram o abandono do 
olhar individualizado de cada crédito e apego maior à 
interação coletiva e organizada, já que isso evitaria 
consequências mais drásticas, com a quebra da 
empresa”.  

 
Nessa direção, discorre Fabio Ulhoa Coelho3 sobre a 

necessidade se equacionar os interesses individuais a fim de se distribuir 
com justiça o prejuízo entre as classes de credores, com o propósito de 
se alcançar a finalidade recuperatória e evitar a quebra da empresa: 

 
“Cada classe de Credores deve arcar com parcela do 
'prejuízo' que lhes é imposto forçosamente, para que se 
criem as condições para reerguimento da empresa. Em 
que medida se pode distribuir com justiça o prejuízo entre 
as classes é assunto em que os interesses dos Credores 
certamente divergem. Todos os Credores têm interesse 
em que o devedor se recupere e pague suas dívidas, 
mas cada um quer empurrar para os demais a conta da 
recuperação judicial.  
 
No emaranhado dessa complexa trama de interesses, por 
vezes é preciso identificar a solução que melhor atende 
ao conjunto dos Credores. Para tanto, torna-se 
necessário interpretar a vontade da comunhão dos 
interesses dos Credores, da massa falida”.  

 
O sistema brasileiro de recuperação judicial de empresas é 

orientado no sentido de que devedores e credores alcancem uma solução 
negociada para a superação da crise da sociedade, preservando-se, 
assim, a atividade empresarial e sua função social. 

 
Destarte, o princípio da preservação da empresa viável e de 

sua função social devem permear e balizar todo o processo de 
reestruturação da sociedade empresária em crise.  

 
No caso em espécie, as Empresas Recuperandas 

solicitaram a convocação de Assembleia Geral de Credores a fim de 
propor um aditamento ao plano de recuperação judicial, a fim de negociar 

                                                           
3 Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p.128/129.  
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a forma de pagamento dos Bancos, das Agências Internacionais de 
Fomento, Credores Internacionais, Credores Integrantes da Classe 1, 
bem como coordenar a atualização da lista de credores, Fornecedores e a 
possibilidade de alienações de ativos relevantes e restruturações 
societárias que conferissem mais eficiência ao Grupo Oi para realizar os 
seus investimentos (fls.425.356/425.370).  

 
O Juízo Recuperacional deferiu o pedido, determinando a 

intimação das Recuperandas para apresentarem, no prazo de 180 dias, 
contados da publicação da decisão, a proposta de aditamento ao PRJ 
(fls.425.465/425.471).  

 
Conquanto não exista previsão legal expressa na Lei nº 

11.101/05, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido da 
possibilidade de as obrigações ajustadas entre as partes serem 
modificadas durante o cumprimento do plano de recuperação judicial, 
desde que o processo não tenha sido encerrado por sentença e haja 
concordância entre os credores, por intermédio de procedimento 
assemblear, a fim de se harmonizar às situações supervenientes 
ocorridas durante a execução do PRJ, alterando suas proposições 
econômico-financeiras.  

 
Sobre o tema, prescreve o Enunciado nº. 77, da II Jornada 

de Direito Comercial: “As alterações do plano de recuperação judicial 
devem ser submetidas à assembleia geral de credores, e a aprovação 
obedecerá ao quorum previsto no art. 45 da Lei nº. 11.101/05, tendo 
caráter vinculante a todos os credores submetidos à recuperação judicial, 
observada a ressalva do art. 50, § 1º, da Lei n. 11.101/05, ainda que 
propostas as alterações após dois anos da concessão da recuperação 
judicial e desde que ainda não encerrada por sentença”. 

 
Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, por 

sua vez, já se manifestou no sentido da possibilidade de apresentação de 
aditivos ao plano de recuperação judicial originalmente proposto, desde 
que não encerrada a recuperação judicial. (Precedentes: REsp 
1302735/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 
em 17/03/2016, DJe 05/04/2016; REsp 1853347/RJ, Rel. Ministro Ricardo 
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/05/2020, DJe 
11/05/2020).  

 
Considerada, ainda, a pandemia global ocasionada pelo 

COVID-19, foi editada a Recomendação 63, do CNJ, que em seu 4º, 
orienta a possibilidade de os Juízos concederem autorização a devedora 
que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a 
apresentar plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia 
Geral de Credores, senão vejamos:  
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Art. 4º Recomendar a todos os Juízos com competência 
para o julgamento de ações de recuperação empresarial 
e falência que podem autorizar a devedora que esteja em 
fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a 
apresentar plano modificativo a ser submetido 
novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo 
razoável, desde que comprove que sua capacidade de 
cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise 
decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que 
estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no 
plano vigente até 20 de março de 2020. 
 
Parágrafo único. Considerando que o descumprimento 
pela devedora das obrigações assumidas no plano de 
recuperação pode ser decorrente das medidas de 
distanciamento social e de quarentena impostas pelas 
autoridades públicas para o combate à pandemia de 
Covid-19, recomenda-se aos Juízos que considerem a 
ocorrência de força maior ou de caso fortuito para 
relativizar a aplicação do art. 73, inc. IV, da Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005. 

 
Da mesma forma que o art.35, I, da LRJF, prevê que a 

Assembleia de Credores tem atribuição exclusiva para apreciar o plano de 
recuperação judicial, este órgão também o terá para examinar o pedido 
de aditamento ou modificação do plano de recuperação judicial 
originariamente aprovado pelos credores. 

 
A deliberação a respeito do aditamento será feita da mesma 

forma na qual foi realizada o plano originário não importando na 
concessão de uma nova recuperação judicial.  

 
E, segundo afirma Marcelo Barbosa Sacramone4, “tanto os 

requisitos para a convocação da AGC quanto o quórum de instalação e 
deliberação serão os mesmos”.  

 
Esse também é o ensinamento de José Francelino de 

Arújo5: 
 

“Não se pode olvidar a hipótese de revisão do plano de 
recuperação. Se as condições econômico-financeiras do 
recuperando devedor sofrerem mudança positiva, admite-se 
o aditamento do plano de recuperação judicial. O aditamento 
será apresentado à assembleia geral dos credores, e a 

                                                           
4 Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Editora Saraiva Educação, 2018, pág.154.  

5 Comentários à Lei de Falências e Recuperação de Empresas, São Paulo, Saraiva, 2009 p.144.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm
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retificação fica sujeita ao mesmo quórum qualificado 
deliberativo previsto quando da aprovação do plano original 
que deu causa à recuperação judicial.  

 
No que concerne ao quórum de votação, assinala a doutrina 

que este deve ser similar ao de deliberação sobre o plano de recuperação 
judicial, descontando-se, contudo, os créditos quitados durante o 
procedimento de recuperação judicial. 

 
Nesse particular, segue doutrina sobre o tema6:  
 

“Apresentado o aditamento ao plano de recuperação judicial, o 
devedor deverá publicar edital de apresentação do aditamento 
ao plano de recuperação judicial e de convocação da 
Assembleia Geral de Credores para deliberação. 
 
Embora o quórum seja similar ao de deliberação sobre o plano 
de recuperação judicial, para o computo do quórum deverão 
ser descontados eventuais créditos já satisfeitos durante o 
procedimento de recuperação judicial. O abatimento dos 
valores já pagos permite que a obtenção do interesse da 
maioria dos credores em cada uma das classes sujeitas. 
A aprovação do plano de recuperação não implica concessão 
de nova recuperação judicial, a qual, do contrário, estaria 
impedida pelo art.48, II. Com a homologação judicial dessa 
aprovação pelos credores, extinguem-se simplesmente as 
obrigações convencionadas anteriormente no plano com o 
surgimento de novas obrigações tal como aprovadas no 
aditamento, em verdadeira novação.  
 
Por não haver nova concessão da recuperação judicial, 
contudo, o período de fiscalização judicial de seu cumprimento 
não recomeçaria. O período de fiscalização judicial inicia-se a 
partir da publicação da concessão da recuperação judicial, a 
qual ocorreu anteriormente e findará no biênio legal.  

 
No caso em espécie, a Assembleia Geral de Credores com 

vista à deliberação sobre os termos do Aditivo ao PRJ homologado 
realizou-se, de forma virtual, no dia 08 de setembro de 2020, sendo a 
proposta aprovada pela maioria dos credores, com os seguintes quóruns 
de votação:  

 
Classe I (trabalhista - 99,86%); 
Classe II (Garantia Real 100% por cabeça e por valor);  

                                                           
6 Sacramone, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Editora Saraiva 

Educação, 2018, pág.276. 
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Classe III (Quirografários - 96,84% por cabeça e 68,15% por 
valor); e  
Classe IV (Microempresa - 99,20%). 

 
De forma subsequente, em decisão proferida em 

29.09.2020, o juízo recuperacional afastou todas as alegações de 
nulidades procedimentais da AGC e de tratamento desigual entre os 
credores, rejeitando, ainda, os pedidos de nulidade do quórum de votação 
e aprovação do Aditivo, por não conterem vícios em sua formação e 
vontade, homologando, assim, os Termos do Aditivo ao Plano de 
Recuperação Judicial apresentado às fls.476.326/479.153, com as 
devidas ressalvas integrativas conferidas na aludida decisão. 

 
É cediço que o plano de recuperação judicial, aprovado em 

assembleia pela manifestação dos credores nos termos exigidos pela 
legislação de regência, apresenta índole negocial, constituindo-se negócio 
jurídico de caráter contratual, com determinações específicas, cuja 
atuação do Estado-Juiz se restringirá à verificação se o interesse das 
partes para alcançar a finalidade recuperatória está desrespeitando ou 
extrapolando os limites da lei.  

 
Como consectário lógico, não cabe ao órgão jurisdicional, 

via de regra, intervir no acordo engendrado entre o devedor e seus 
credores.  

 
Sobre a natureza jurídica da recuperação judicial, discorre 

Sérgio Campinho7: 
 

“Na recuperação judicial prevalece a autonomia 
privada da vontade das partes interessadas para 
alcançar a finalidade recuperatória. O fato de o plano 
de recuperação encontrar-se submetido a uma 
avaliação judicial não lhe retira essa índole 
contratual. A concessão, por sentença, da recuperação 
judicial, não tem qualquer repercussão sobre o conteúdo 
do plano estabelecido entre as partes interessadas 
(devedor e seus credores), porquanto a decisão 
encontra-se vinculada a esse conteúdo.  
Com efeito, o controle judicial do plano de recuperação 
possibilita excluir eventuais objeções em face de sua 
validade. O procedimento de concessão judicial contribui 
para a redução das fontes de erro durante a sua 
celebração e para repelir condutas abusivas, bem como 
permite aos credores a oportunidade de verificar se seus 

                                                           
7 (CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2017. p. 33) 
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interesses não foram prejudicados, garantindo a sua 
plena legalidade e dotando-lhe de força executiva. 
O processo de recuperação judicial visa, no seu âmago, a 
uma única finalidade: a aprovação por parte do devedor e 
seus credores de uma proposta destinada a viabilizar a 
empresa por aquele até então realizada. O estado de 
crise econômico-financeira vai se revelar, assim, 
transitório e superável pela vontade dos credores, a qual 
conduzirá ao objetivo do procedimento, qual seja a 
recuperação da empresa. A atuação do juiz ficará 
restritiva à verificação das disposições legais 
aplicáveis ao plano. É um guardião de sua legalidade. 
Fica-lhe obstado, pois interferir no seu conteúdo, de 
domínio exclusivo das partes”.  

 
Submete-se, no entanto, ao controle judicial à análise da 

legalidade do procedimento de convocação, instalação e deliberação 
assemblear, assim como o preenchimento das condições necessárias à 
concessão da recuperação judicial e os aspectos legais do plano de 
recuperação judicial (ou de sua modificação ou aditamento) apresentado 
pelo devedor, conforme se dessume do art. 58, caput, da Lei nº. 
11.101/2005. 

 
Servindo de alinho ao tema em debate, seguem as lições de 

Marcelo Barbosa Sacramone8: 
 

“Quanto ao mérito da decisão assemblear, o juiz não 
poderia exercer controle. Aos credores reunidos em 
Assembleia foi dado o direito de deliberar sobre a 
conveniência e oportunidade de determinado plano de 
recuperação judicial ou de uma forma de extraordinária 
de alienação de bens na falência, conforme seus 
interesses na satisfação de seus créditos.  
A apreciação jurisdicional é restrita à legalidade das 
deliberações. O mérito da deliberação foge do controle 
jurisdicional, o qual, entretanto, deverá assegurar a 
regularidade do procedimento de convocação, e os 
quóruns de instalação e deliberação conforme a Lei. 
Outrossim, a deliberação que afrontar a Lei poderá ser 
invalidada pelo magistrado”.  

 
Deste modo, apesar de não ser facultado ao Poder 

Judiciário ingressar no mérito da deliberação ou aferir a viabilidade 
econômica do plano de recuperação judicial, deve examinar a 

                                                           
8 Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Editora Saraiva Educação, 2018, pág.153.  
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regularidade do procedimento assemblear e exercer o controle de 
legalidade do plano.  

 
Passa-se à análise da alegada irregularidade envolvendo o 

procedimento assemblear de deliberação para votação do aditivo ao 
plano de recuperação judicial, senão vejamos: 

(i) Usurpação da competência da Assembleia Geral de Credores 
pelo Administrador Judicial: 

 
Não se observa qualquer usurpação da competência da 

Assembleia Geral de Credores pelo Administrador Judicial, ao não 
submeter a votação o pedido de adiamento do conclave por 30 (trinta) 
dias.  

 
Bem de ver que a convocação da assembleia geral de 

credores é ato privativo do juiz (art.36, caput, da LRJF). 
 
A data designada para a ocorrência da assembleia foi fixada 

pelo juízo recuperacional e mantida por essa instância revisora, 
estabelecendo-se, apenas, que o conclave transcorresse sob a 
modalidade virtual, justificada, inclusive, na urgência da sua realização.  

 
Deste modo, a suspensão da assembleia deveria ser 

escorada na superveniência de alguma excepcionalidade. 
 
No entanto, o pedido de sobrestamento do conclave 

formulado pelos credores financeiros (Itaú Unibanco S.A,. Banco do Brasil 
e CEF) se alicerçou na alegação de impossibilidade de votação por 
credores que supostamente não seriam afetados pelo aditivo, pela 
impossibilidade do exercício do direito de voto pelos bondholders 
qualificados e sob o argumento que os critérios de votação ainda estariam 
sub judice ocasionando insegurança jurídica.  

 
As razões erigidas pelos referidos credores para o 

sobrestamento do conclave já haviam sido apreciadas e afastadas, em 
sede de cognição sumária, por esse órgão ad quem.  

 
Não se desconhecia, portanto, que o pedido de adiamento 

da AGC para votação do aditivo já tinha sido indeferido em primeira e 
segunda instâncias. 

 
Desta forma, o Administrador Judicial apenas deu 

cumprimento a ordem judicial, sendo certo que eventual suspensão do 
conclave deveria ser submetida à apreciação judicial diante desse 
cenário.  
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Acrescenta-se, ainda, que a suspensão da assembleia para 
nova rodada de negociações se mostrava desarrazoada e de remota 
utilidade, tendo em vista que a questão já havia sido discutida à exaustão 
entre os credores financeiros e as devedoras em que não se alcançou um 
consenso mínimo entre as partes. 

 
Exsurge-se dos documentos colacionados que a suspensão 

da assembleia não teria o condão de aproximar as bases do acordo 
discutidas pelas partes quanto à forma de pagamento, mas apenas 
ocasionar dispêndios desnecessários, instabilidade e procrastinação na 
solução de questões que se mostravam irremediáveis à reestruturação 
das agravadas, impactando no fluxo de caixa, no pagamento dos 
credores e, por conseguinte, no próprio soerguimento das empresas 
recuperandas.  

 
Ademais, o procedimento de mediação entre os credores 

financeiros e as recuperandas instaurado também restou infrutífero, 
mesmo após 30 dias de duração, conforme noticiado pelo Administrador 
Judicial.  

 
Bem de ver que durante o desenvolvimento da AGC para 

deliberação e votação do aditivo foram realizadas 4 suspensões pelo 
Administrador Judicial para negociações, que restaram sem consenso 
mesmo após inúmeras horas de tratativas.  

 
Nesse particular, transcreve-se cópia da ata de assembleia: 
 

“Às 14:09h, diante dos requerimentos formulados, o 
Presidente determinou a suspensão da Assembleia 
até as 15:30h. 
 
Às 15:30h, o Presidente reabriu os trabalhos informando 
que Recuperandas e credores prosseguiam debatendo 
sobre os pedidos formulados por Itaú Unibanco, Caixa 
Econômica Federal e Banco do Brasil e que, portanto, 
solicitaram a prorrogação da suspensão da 
Assembleia por mais 90 minutos. Diante disso, o 
Presidente declarou prorrogada a Assembleia até as 17h.  
 
A Assistente da Presidência esclareceu que aqueles que 
se retirarem da plataforma deverão utilizar o mesmo login 
e senha para reingresso às 17h. 
 
Reabertos os trabalhos às 17hs, o Presidente indagou ao 
Dr. Rodrigo Modesto de Abreu se as Recuperandas 
estariam de acordo com a suspensão da Assembleia por 
30 dias, conforme requerido por Itaú Unibanco, Caixa 
Econômica Federal e Banco do Brasil. O representante 
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das Recuperandas, então, respondeu que tal suspensão 
não seria factível, pois inviabilizaria o cumprimento do 
Plano de Recuperação. Diante disso, solicitou uma 
nova suspensão temporária, por mais 2h, para 
prosseguimento dos debates.  
 
O Presidente ressaltou que a suspensão por 30 dias 
seria, no seu entendimento, um descumprimento à 
determinação judicial, uma vez que o aditamento da 
Assembleia já foi indeferido pelo Poder Judiciário. 
Reiterou que os credores dispuseram de tempo suficiente 
para analisar e compreender a Proposta de Aditamento 
ao PRJ, estando aptos a votar a favor ou contra. 
Relembrou que foi instaurado procedimento de mediação 
entre os credores financeiros e as Recuperandas, que 
restou infrutífero mesmo após 30 dias de duração. 
Conclui externando o seu desejo de que a votação fosse 
realizada ainda nesta data, inclusive em prestígio ao 
grande esforço implementado por todos para a realização 
desta Assembleia em plena pandemia do COVID-19. 
 
Para evitar procrastinações irrazoáveis, indagou ao Dr. 
Rodrigo Modesto de Abreu se existiria, na visão das 
Recuperandas, chance de efetiva composição. 
 
Em resposta, Dr. Rodrigo Modesto de Abreu afirmou que 
as Recuperandas têm interesse na composição com os 
credores, mas que seriam necessárias mais algumas 
horas para debater e promover os ajustes necessários na 
Proposta de Aditamento ao PRJ. Reiterou, assim, o seu 
pedido de prazo adicional. O Presidente então 
determinou uma nova suspensão da Assembleia até 
as 18:30hs. 
 
Às 18:35h os trabalhos foram retomados e o 
Presidente informou a existência das seguintes questões 
de ordem: (i) o Dr. Giuliano Colombo (representante do 
credor Goldentree) sugeriu a suspensão da Assembleia 
por mais 4 horas, para finalização do acordo; (ii) O Dr. 
Paulo Padis (representantes dos credores Solus e 
Citadel) também solicitou a suspensão da Assembleia por 
4 horas; e (iii) O Itaú Unibanco solicitou que o pedido de 
suspensão da Assembleia por 30 dias seja colocado em 
votação ainda hoje, sob pena de macular a validade da 
AGC.  
 

(...) 
 
Por essas razões, o Presidente indeferiu o pedido de 
votação da proposta de suspensão da AGC por 30 dias. 
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Sobre o pedido de suspensão por mais quatro horas, 
formulado pelos Drs. Giuliano Colombo e Paulo Padis, 
ressaltou o Presidente que também o considera 
excessivo, mas determinou a manifestação das 
Recuperandas. 
 
Passada a palavra ao Dr. Rodrigo Modesto de Abreu, 
este pediu que o Dr. Antonio Rabello se manifestasse. 
Fazendo uso da palavra, o Dr. Antonio Rabello frisou que 
as Recuperandas sempre se pautaram no diálogo com os 
credores e que o cronograma é parte integrante da 
proposta que será deliberada. Lembrou que se trata de 
plano bastante complexo e que foi determinada pela 7ª 
Vara Empresarial e confirmada pela Des. Monica di Piero 
– a manutenção da data de hoje para a realização desta 
Assembleia, para que se possa, assim, aprovar o 
aditamento e seguir adiante com a Companhia viável que 
se estruturou. Acrescentou que, em respeito aos 
credores, não há nenhuma possibilidade de as 
Recuperandas alterarem a proposta e a alteração do 
cronograma seria, por via transversa, uma alteração da 
proposta. Todavia, pedindo desculpas pelo atraso e em 
respeito aos credores, afirmou que precisaria de mais 
algumas horas para realização dos ajustes de redação a 
serem disponibilizados no seu website e no link da 
plataforma para ciência dos credores. Pediu, então, a 
suspensão desta Assembleia por mais 2 ou 3 horas. 
 
Ato contínuo, o Presidente informou o recebimento de 
outras duas questões de ordem: uma formulada pela Dra. 
Sophia Saade Gonçalves, representante do Bradesco, 
endossando o pedido do Itaú Unibanco; e outra 
formulada pela Dra. Fabiana Teixeira Rodrigues, 
requerendo a suspensão da Assembleia e a sua 
continuação no dia de amanhã, ou alternativamente, que 
não se defira por mais 4 horas, tendo em vista o adiantar 
da hora. 
 
O Presidente então determinou em consideração aos 
credores presentes, uma nova suspensão da 
Assembleia por mais 1h30min, retomando-se os 
trabalhos às 20:57h. 
 
Retomados os trabalhos às 21:09h (...). (sem grifos no 
original)” 

 
Impende destacar que, convocada a assembleia geral de 

credores para deliberar acerca do plano, pode ser sugerida modificações 





Rel. Des. Mônica Maria Costa 24 

à proposta, desde que haja concordância do devedor e não haja prejuízo 
exclusivo dos credores ausentes.  

 
Frise-se que, na espécie, as Recuperandas manifestaram 

sua oposição expressa ao pedido de adiamento da assembleia sob o 
argumento de que a suspensão do conclave implicaria na alteração da 
estrutura da proposta em razão do cronograma a ser cumprido.  

 
Por sua vez, conforme ressaltado pelo AJ, “na referida AGC 

estavam presentes 5.149 credores, sendo que apenas 3 credores fizeram 
pleito de suspensão por 30 dias (Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal 
e Banco do Brasil), ou seja, a coletividade dos credores presentes 
pretendia a continuação do conclave, tanto que aprovou o Aditamento 
posto em votação por esmagadora maioria”.  

 
Não se pode desconsiderar todo trabalho e custo envolvido 

para que a assembleia fosse realizada sob a modalidade virtual dentro do 
lapso temporal necessário à manutenção da data designada, diante da 
pandemia ocasionada pelo COVID-19.  

 
O processo de recuperação judicial, assim como de falência, 

deve atender aos princípios da celeridade, eficiência e da economia 
processual (art.75, parágrafo único). 

 
Sobre a aplicação do princípio da celeridade, da eficiência e 

da economia processual nos regimes falimentares e recuperatórios, 
seguem os ensinamentos: 

 
“A doutrina, abordando especificamente a questão no 
processo falimentar, esclarece que o magistrado, ao 
definir as questões incidentais ocorrentes no processo, 
deverá pautar-se pelas decisões que tenham uma 
produção jurídica de efeitos mais rápida, pois a demora 
no processo traz deterioração no patrimônio e a perda de 
seu valor econômico, acarretando prejuízo irrecuperável 
tanto para o devedor como para os credores. O princípio 
da economia visa a garantir ao credor o menor gasto 
possível na busca da satisfação de seu crédito, bem 
como na definição por parte do magistrado, 
acompanhado pela manifestação do Ministério Público de 
medidas menos burocratizantes que só prolongarão a 
tramitação do processo como também o tornarão mais 
oneroso”. (Scalzilli, João Pedro; Luis Felipe Spinelli, 
Rodrigo Tellechea, Recuperação de Empresas e 
Falência, Editora Almedina, 2016, pág.72/73) 

 

É cediço que incumbe ao Administrador Judicial presidir, 
conduzir e decidir as questões de ordem sucedidas no curso da AGC, 
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sendo certo que a competência residual da Assembleia Geral de 
Credores, prevista no art. 35, I, f, da Lei nº 11.101/05, deve ser pautada 
no interesse da coletividade de credores.  

 
Conforme afirma, ainda, Daniel Carnio9 que “... não se pode 

admitir que o administrador judicial se limite a exercer suas funções 
lineares sem se comprometer com o bom resultado do processo. É 
imprescindível que o administrador judicial atue efetivamente e 
eficazmente como auxiliar do juiz na condução do processo e não apenas 
como um burocrata que apresenta relatórios descompromissados com os 
resultados do processo em que atua”.  

 
Acerca das funções do Administrador Judicial e da 

desnecessidade de autorização judicial seguem os ensinamentos de 
Marcelo Barbosa Sacramone10:  

 
“Como auxiliar da justiça, o administrador judicial deve 
desempenhar suas funções sob a autoridade do juiz. 
Essa autoridade não significa que o administrador judicial 
precisa requerer autorização para a prática dos atos. 
A menos que expressamente prevista em Lei a 
autorização como condição para a prática de 
determinado ato, como, por exemplo, a contratação de 
profissionais como seus auxiliares, o administrador 
judicial tem poderes para atuar diretamente. Apenas caso 
não seja atendido deverá o administrador judicial exigir as 
providências judiciais necessárias. Esses poderes para 
uma atuação proativa, com desnecessidade de atuação 
jurisdicional em todo o caso, são condizentes à maior 
celeridade e eficiência buscada pela Lei.  
 
A Atuação direta do administrador judicial, entretanto, não 
impede que seus atos sejam fiscalizados”.  

 
Impende destacar que, quando da realização do primeiro 

conclave, já havia assentado o Juízo Recuperacional, na decisão de 
227.024/227.027 (item 22), que compete ao Administrador Judicial 
conduzir e decidir questões de ordem que se apresentassem antes e 
durante o conclave, senão vejamos: 

 
“22- Fls. 224.698/224.702 (Pet. A. J.): Compete ao 
administrador judicial instaurar e presidir a AGC, que se 
constitui em ponto fundamental do processo de 

                                                           
9 Temas de Direito da Insolvência – Estudos em homenagem ao Professor Manoel Justino Bezerra Filho, 
Organizadores: Ivo Waisberg/José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro. São Paulo: Editora IASP, 2017, pág. 171 
10 Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Editora Saraiva Educação, 2018, pág.121/122. 
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recuperação judicial. Nesta função, cabe ao auxiliar do 
juízo, além da adoção das medidas necessárias para a 
sua realização - que abrangem a definição e preparação 
do local, lista de presença dos credores, apuração e 
classificação dos créditos para efeito de quórum e da 
aferição de votos - outras medidas necessárias para 
permitir o regular desenvolvimento da assembleia de 
acordo com as exigências legais e inerentes às 
peculiaridades e especificidades do conclave em 
questão. O AJ, com razão, busca estabelecer prévias 
diretrizes procedimentais a serem cumpridas por todos os 
interessados e qualificados a participarem dos debates, 
de modo a evitar a abertura de inúmeras e sucessivas 
questões de ordem que podem comprometer todo o 
trabalho desenvolvido para instauração da AGC. 
Ademais, compete ao administrador judicial conduzir e 
decidir questões de ordem que se apresentem antes e 
durante o conclave, sendo prudente definir com 
antecedência as regras de conduta a serem observadas 
pelos presentes ao ato”. 

 
Acrescenta-se, de outro turno, que a discussão acerca da 

subsistência do crédito titularizado pelos bondholders qualificados, em 
virtude da alegada quitação, sequer legitimaria a suspensão do conclave, 
por esbarrar na incidência do artigo 40, da Lei nº 11.101/05, que assim 
prescreve: 

 
Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de caráter 
cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a 
suspensão ou adiamento da assembléia-geral de 
credores em razão de pendência de discussão acerca da 
existência, da quantificação ou da classificação de 
créditos. 

 

À vista disso, se ao tempo da assembleia geral de credores, 
ainda exista algum crédito pendente de verificação judicial, tal fato não 
terá o condão de obstar a sua realização.  

 
Nesse diapasão, afasta-se a alegada usurpação da 

competência da Assembleia Geral de Credores.  
 
Não há que se falar, dessa forma, em qualquer invalidade da 

deliberação assemblear. 
 
Defende, ainda, o Agravante a nulidade do aditivo ao plano 

de recuperação judicial original, com espeque nas seguintes alegações:  
 
(II) Iliquidez do Aditivo em relação aos créditos da ANATEL: 
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Afirma o Recorrente que, em relação aos créditos da 

ANATEL, o aditivo apenas estipula que seguirá a Lei nº 13.988/2020, não 
discriminando a forma de deságio, prazo para pagamento, datas de 
vencimento das prestações, juros remuneratórios aplicáveis, o que viola o 
art.59, § da Lei 11.101/05. 

Com efeito, o crédito de titularidade da Anatel é concursal e 
quirografário, integrante da Classe III, embora incluído na subclasse 
“créditos oriundos de agências reguladoras”, previsto na cláusula 4.3.4, 
do PRJ, diante de sua particularidade por ser oriundo de agência 
reguladora.  

 
Bem de ver que o plano de recuperação judicial encontrava 

previsão no sentido de que as Recuperandas poderiam aderir a 
superveniência de um novo regime legal que viesse a regular forma 
alternativa para a quitação dos Créditos Agências Reguladoras Líquidos 
ou Ilíquidos. 

 
Confira-se, nesse particular, a Cláusula 4.3.4.2 do PRJ:  
 

4.3.4.2. Na hipótese de superveniência de norma legal 
que regule forma alternativa para a quitação dos Créditos 
Agências Reguladoras Líquidos ou Ilíquidos, as 
Recuperandas poderão aderir ao novo regime, 
observados os termos e condições previstos no estatuto 
social da Oi. 

 
O aditamento, portanto, deu exequibilidade à Cláusula 

4.3.4.2 do PRJ, alterando as condições originais de pagamento dos 
créditos da ANATEL, a fim de se adequar às disposições contidas na Lei 
nº 13.988/20, que dispõe sobre a transação com a União, as suas 
autarquias e fundações. 

 
Sobre a proposta de transação, assim prescreve o art.17, da 

Lei nº 13.988/20:  
 

Art. 17. A proposta de transação por adesão será 
divulgada na imprensa oficial e nos sítios dos respectivos 
órgãos na internet, mediante edital que especifique, de 
maneira objetiva, as hipóteses fáticas e jurídicas nas 
quais a Fazenda Nacional propõe a transação no 
contencioso tributário, aberta à adesão de todos os 
sujeitos passivos que se enquadrem nessas hipóteses e 
que satisfaçam às condições previstas nesta Lei e no 
edital. 
 
§ 1º O edital a que se refere o caput deste artigo: 
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I - definirá: 
a) as exigências a serem cumpridas, as reduções ou 
concessões oferecidas, os prazos e as formas de 
pagamento admitidas; 
b) o prazo para adesão à transação; 
II - poderá limitar os créditos contemplados pela 
transação, considerados: 
a) a etapa em que se encontre o respectivo processo 
tributário, administrativo ou judicial; ou 
b) os períodos de competência a que se refiram; 
III - estabelecerá a necessidade de conformação do 
contribuinte ou do responsável ao entendimento da 
administração tributária acerca de fatos geradores futuros 
ou não consumados. 
 
§ 2º As reduções e concessões de que trata a alínea a do 
inciso I do § 1º deste artigo são limitadas ao desconto de 
50% (cinquenta por cento) do crédito, com prazo máximo 
de quitação de 84 (oitenta e quatro) meses. 
 
§ 3º A celebração da transação, nos termos definidos no 
edital de que trata o caput deste artigo, compete: 
I - à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do 
Ministério da Economia, no âmbito do contencioso 
administrativo; e 
II - à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nas 
demais hipóteses legais. 

 
Transcreve-se, por oportuno, a Cláusula 6.5 do Aditamento 

aprovado e homologado:  
 

“6.5. Tendo em vista que os Créditos Agências Reguladoras 
serão pagos na forma da Lei nº 13.988, de 04 de abril de 2020 
e respectivo regulamento ou legislação que venha a ser 
editada que seja mais benéfica, as Cláusulas do Plano Original 
aplicáveis ao pagamento dos Créditos Agências Reguladoras 
deixam de ser aplicáveis e as Recuperandas resolvem, 
portanto, alterar a redação das Cláusulas 4.3.4, 4.3.4.1 e 
4.3.4.2 do Plano Original, bem como incluir novas Cláusulas 
4.3.4.3 e 4.3.4.4. Dessa forma, as Cláusulas 4.3.4, 4.3.4.1, 
4.3.4.2, 4.3.4.3 e 4.3.4.4 passarão a vigorar com as seguintes 
redações: 
 

“4.3.4. Os Créditos Agências Reguladoras, objetivando 
garantir segurança jurídica ao Plano, serão regidos 
exclusivamente pela legislação aplicável aos créditos 
das agências reguladoras, recebendo apenas o 
tratamento previsto em lei e regulamentação, ficando 
prejudicadas, em definitivo, as redações originais das 
Cláusulas 4.3.4, 4.3.4.1 e 4.3.4.2 do Plano. 
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4.3.4.1. Os Créditos Agências Reguladoras serão pagos 
por meio de celebração de transação na forma da Lei nº 
13.988, de 04 de abril de 2020, aplicável a créditos das 
autarquias e fundações públicas federais inscritos em 
dívida ativa, regulamentada pela Portaria nº 249, de 08 
de julho de 2020, do Advogado-Geral da União, e pela 
Portaria nº 333, de 09 de julho de 2020, do Procurador-
Geral Federal, a ser firmada no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir da data da Homologação 
do Aditamento ao PRJ, devendo as Recuperandas 
atender às condições exigidas pelas autoridades 
competentes nos termos das referidas normas 
aplicáveis, inclusive quanto à manutenção e/ou 
apresentação de garantias. 

 
4.3.4.2. A transação reger-se-á pelos seus termos e pela 
legislação e regulamentação aplicável, especialmente no 
que diz respeito às condições e requisitos para sua 
celebração e hipóteses e efeitos de eventual rescisão. 
 
4.3.4.3. Celebrada a transação, e na hipótese de 
superveniência de legislação e regulamentação que 
prevejam condições mais benéficas e que permitam a 
inclusão nessas condições de débitos que já tenham 
sido objeto de transação na forma da Lei nº 13.988, de 
04 de abril de 2020, as Recuperandas poderão aderir ao 
novo regime, cumpridas as exigências legais e 
regulamentares aplicáveis. 
 
4.3.4.4. Os Créditos Agências Reguladoras que, no 
momento da celebração da transação referida na 
Cláusula 4.3.4.1 acima, não houverem sido inscritos em 
dívida ativa e, portanto, não forem objeto da transação 
no prazo previsto na Cláusula 4.3.4.1, seguirão os 
procedimentos ordinários voltados a sua constituição e 
cobrança, sendo facultado às Recuperandas formalizar 
parcelamento ou outro meio de composição previsto em 
lei ou regulamentação conforme a fase em que o crédito 
se encontre, cumpridas as exigências previstas nas 
regras normativas aplicáveis.” 

 
Conforme assinalado pelo Administrador Judicial, as 

Recuperandas e a Anatel celebraram acordo em 27.11.2020, tendo sido 
divulgado Fato Relevante pelas Recuperandas para dar ciência de seus 
termos ao público, credores e mercado. 

 
Esclareceu, ainda, o AJ que, pelos termos do acordo, foi 

aplicado deságio de 50% sobre o valor crédito, a ser pago em 84 meses, 
sendo que as 32 parcelas iniciais serão quitadas mediante a conversão 
em renda, em favor da União Federal, de depósitos judiciais efetuados 
pelas Recuperandas e vinculados à garantia aos débitos transacionados, 
mantendo-se as garantias bancárias apresentadas pela Companhia nas 
ações judiciais, ainda vigentes, pelo prazo acordado. 
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Nesse sentido, confira-se:  
 

“Em linhas gerais, o acordo, que observou rigorosamente 
a disciplina estabelecida na Lei nº 13.988/2020 e na 
regulamentação aplicável (Portaria AGU nº 249, de 08 de 
julho de 2020, e Portaria PGF nº 333, de 09 de julho de 
2020), previu que as multas de aproximadamente R$ 
14.3 bilhões serão reduzidas para cerca de R$ 7.2 
bilhões, os quais serão pagos em 84 meses, sendo que 
aproximadamente R$ 1.8 bilhão será pago já nos 
primeiros meses a partir de conversões em renda de 
depósitos judiciais vinculados a processos em trâmite no 
Poder Judiciário. Estabeleceu-se, ainda, a manutenção 
integral das garantias atualmente existentes no âmbito 
dos processos judiciais”. (Manifestação sobre a transação 
das multas da Anatel devidas pelo Grupo Oi — Português 
(Brasil) (www.gov.br) 

 
A transação engendrada com ente da Administração Pública 

encontra suas balizas na lei, sendo disciplinada e amparada pela Lei nº 
13.988/2020, assim como pelas Portarias AGU nº 249, de 8 de julho de 
2020 e PGF nº 333, de 9 de julho de 2020. 

 
Na hipótese, a transação foi previamente regulamentada e 

com o estabelecimento dos parâmetros aplicáveis.  
 
A fim de corroborar a assertiva, transcreve-se o art.11, da 

Lei nº 13.988/2020, o qual determina o percentual máximo de redução e o 
prazo para o seu pagamento, senão vejamos:  

 
Art. 11. A transação poderá contemplar os seguintes 
benefícios: 
I - a concessão de descontos nas multas, nos juros de 
mora e nos encargos legais relativos a créditos a serem 
transacionados que sejam classificados como 
irrecuperáveis ou de difícil recuperação, conforme 
critérios estabelecidos pela autoridade fazendária, nos 
termos do inciso V do caput do art. 14 desta Lei; 
II - o oferecimento de prazos e formas de pagamento 
especiais, incluídos o diferimento e a moratória; e 
III - o oferecimento, a substituição ou a alienação de 
garantias e de constrições. 
§ 1º É permitida a utilização de mais de uma das 
alternativas previstas nos incisos I, II e III do caput deste 
artigo para o equacionamento dos créditos inscritos em 
dívida ativa da União. 
§ 2º É vedada a transação que: 

https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/manifestacao-sobre-a-transacao-das-multas-da-anatel
https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/manifestacao-sobre-a-transacao-das-multas-da-anatel
https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/manifestacao-sobre-a-transacao-das-multas-da-anatel




Rel. Des. Mônica Maria Costa 31 

I - reduza o montante principal do crédito, assim 
compreendido seu valor originário, excluídos os 
acréscimos de que trata o inciso I do caput deste artigo; 
II - implique redução superior a 50% (cinquenta por 
cento) do valor total dos créditos a serem 
transacionados; 
III - conceda prazo de quitação dos créditos superior 
a 84 (oitenta e quatro) meses; 
IV - envolva créditos não inscritos em dívida ativa da 
União, exceto aqueles sob responsabilidade da 
Procuradoria-Geral da União. 
§ 3º Na hipótese de transação que envolva pessoa 
natural, microempresa ou empresa de pequeno porte, a 
redução máxima de que trata o inciso II do § 2º deste 
artigo será de até 70% (setenta por cento), ampliando-se 
o prazo máximo de quitação para até 145 (cento e 
quarenta e cinco) meses, respeitado o disposto no § 11 
do art. 195 da Constituição Federal. 
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo aplica-se também às: 
I - Santas Casas de Misericórdia, sociedades 
cooperativas e demais organizações da sociedade civil 
de que trata a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014; e 
II - instituições de ensino. 
§ 5º Incluem-se como créditos irrecuperáveis ou de difícil 
recuperação, para os fins do disposto no inciso I 
do caput deste artigo, aqueles devidos por empresas em 
processo de recuperação judicial, liquidação judicial, 
liquidação extrajudicial ou falência. 
§ 6º Na transação, poderão ser aceitas quaisquer 
modalidades de garantia previstas em lei, inclusive 
garantias reais ou fidejussórias, cessão fiduciária de 
direitos creditórios, alienação fiduciária de bens móveis, 
imóveis ou de direitos, bem como créditos líquidos e 
certos do contribuinte em desfavor da União, 
reconhecidos em decisão transitada em julgado. 

 
Nesse mesmo sentido dispõe a Portaria 249, de 08 de julho 

de 2020, a qual regulamenta a transação por proposta individual dos 
créditos administrados pela Procuradoria-Geral Federal e dos créditos 
cuja cobrança compete à Procuradoria-Geral da União, senão vejamos:  

 
Art. 24. A proposta de transação individual poderá ser 
apresentada pelo credor ou pelo devedor em 
recuperação judicial, em até sessenta dias contados da 
publicação da decisão que deferir o processamento da 
recuperação judicial, observado o seguinte: 
I - na hipótese de empresário individual, microempresa ou 
empresa de pequeno porte em recuperação judicial, o 
prazo para quitação será de até cento e quarenta e cinco 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art195%C2%A711
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art195%C2%A711
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
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meses e a redução da dívida será de setenta por cento; 
ou 
II - nos demais casos, o prazo para quitação será de 
até oitenta e quatro meses e a redução da dívida será 
de cinquenta por cento. 
§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos I e II docaput, a 
Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral da 
União poderão conceder o diferimento do pagamento da 
segunda parcela, pelo prazo máximo de cento e oitenta 
dias, contados da formalização do acordo de transação. 
§ 2º No caso de a proposta ser apresentada após o prazo 
previsto no caput, a proposta de transação deverá 
observar o disposto nos arts. 22 e 23, conforme o caso. 
§ 3º Na hipótese de a aplicação das reduções previstas 
neste artigo resultar num valor total a ser pago inferior ao 
montante principal do crédito, as parcelas remanescentes 
após o pagamento da entrada serão calculadas com base 
no valor principal do crédito. 
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, aos 
devedores com falência decretada ou que estejam em 
intervenção, recuperação extrajudicial ou liquidação 
judicial ou extrajudicial. 

 

Em relação à transação engendrada, assim afirmou o 
Administrador Judicial: “ (...) Pelos termos do acordo, foi aplicado deságio 
de 50% sobre o valor crédito, a ser pago em 84 meses, sendo que as 32 
parcelas iniciais serão quitadas mediante a conversão em renda, em favor 
da União Federal, de depósitos judiciais efetuados pelas Recuperandas e 
vinculados à garantia aos débitos transacionados, mantendo-se as 
garantias bancárias apresentadas pela Companhia nas ações judiciais, 
ainda vigentes, pelo prazo acordado”. 

 
O fato de o pagamento do crédito ter sido submetido à 

transação com base nas balizas traçadas na legislação superveniente não 
tem o condão de subtrai-lo do processo recuperação e, por conseguinte, 
da fiscalização do Juízo Recuperacional e do Administrador Judicial 
quanto ao cumprimento das obrigações avençadas.  

 
Feitas tais digressões, afasta-se a alegada violação ao 

art.59, §1º, da Lei 11.101/05, tendo em vista que o Aditamento detalha a 
forma de pagamento dos créditos das Agências Reguladoras.  

 
Finalmente, defende o Agravante a nulidade de algumas 

cláusulas apostas no Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial.  
 
Antes de se debruçar sobre as disposições negociais 

questionadas pela Agravante, necessário tecer algumas considerações.  
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Não há dúvidas de que as questões essenciais ao processo 
de recuperação judicial se inserem na competência da Assembleia de 
Credores. 

 
Como órgão colegiado, as deliberações da Assembleia 

Geral de Credores são orientadas pelo princípio majoritário, vinculando a 
empresa devedora e a todos os credores sujeitos à recuperação judicial 
(art.59, da LRJF).  

 
Ainda que a Assembleia Geral de Credores seja soberana 

para apreciar o plano de recuperação judicial, a sua homologação 
submete-se ao controle judicial de legalidade.  

 
Nessa direção são os Enunciado 44 e 46, da I Jornada de 

Direito Comercial, que assim prescrevem:  
 
“A homologação do plano de recuperação judicial 
aprovado pelos Credores está sujeita ao controle judicial 
de legalidade”.  
 
“Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação 
judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento 
na análise econômico-financeira do plano de 
recuperação aprovado pelos Credores”. 

 
No que tange à sujeição do plano aprovado pela Assembleia 

Geral de Credores ao controle de judicial de legalidade, seguem as lições 
uníssonas da doutrina sobre a matéria:  

 
“Após um período inicial de incertezas e oscilações 
quanto à possibilidade e aos limites para a intervenção 
judicial na decisão dos Credores a respeito do plano, 
consolidou-se mais recente na doutrina e na 
jurisprudência nacionais entendimento de que a 
soberania da decisão assemblear é relativizada pelo 
reconhecimento da competência do Judiciário para 
averiguar a legalidade do ato praticado. Se evidenciado 
que a deliberação em questão está eivada de vício a 
inquinar sua legalidade, deverá ser ela revista pelo 
Judiciário, com as consequências cabíveis. A propósito 
não somente a decisão pela aprovação do plano estará 
sujeira a tal controle judicial, mas também a eventual 
decisão por sua rejeição. O critério a justificar a 
intervenção judicial é o mesmo para ambas as hipóteses. 
Nesse sentido, caberá a revisão judicial da decisão que 
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rejeitar o plano, se demonstrado no caso concreto que a 
maioria foi constituída de forma ou para fim ilegítimo11.” 
 
“98. LIMITES À ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES 
Conquanto a assembleia-geral de Credores seja 
soberana para apreciar o plano de recuperação judicial, o 
juiz deverá controlar a legalidade da assembleia. 
Vale dizer, o juiz deverá controlar a regularidade do 
procedimento de deliberação assemblear, verificando a 
regularidade do exercício do direito de voto pelos 
Credores, bem como depurar do plano aprovado as 
cláusulas que não observem os limites legais. Conforme 
se lê no Enunciado 44 da 
Primeira Jornada de Direito Comercial do Conselho da 
Justiça Federal: ''A homologação de plano de 
recuperação judicial aprovado pelos Credores está sujeita 
ao controle judicial de legalidade:' 
A negociação entre empresa devedora e seus Credores 
submete-se aos requisitos de validade dos atos jurídicos 
em geral. Por essa razão, não poderá o magistrado 
homologar uma negociação que afronte dispositivo 
expresso de lei. O regime de validade das negociações 
em processo de recuperação judicial, conquanto se 
assemelhem ao regime de validade dos 
negócios em geral, guardam as suas peculiaridades. 
Conforme consignou o Des. Antônio Bispo em detalhado 
voto, "[n]ão obstante o fato de a lei equiparar a decisão 
que concede a recuperação a uma sentença 
homologatória de transação, o processo de negociação 
entre devedor e Credores afigura-se absolutamente 
distinto das decisões oriundas de composições 
realizadas livremente segundo as normas de direito 
privado, o que revela a inadequação da referida 
equiparação': Para que a assembleia-geral de Credores 
delibere validamente acerca do 
plano de recuperação, é necessário que se observem 
regularmente todas as normas procedimentais relativas à 
assembleia-geral de Credores. Compete ao magistrado 
verificar a regularidade deste procedimento de 
deliberação. 
Demais disso, compete ao magistrado verificar se a 
deliberação observou os limites legais impostos ao plano 
de recuperação judicial. Vale dizer, os limites erigidos ao 
plano de recuperação também são impostos à 
assembleia. Com efeito, a assembleia-geral de Credores 
é soberana para deliberar acerca do plano de 
recuperação judicial, desde que dentro dos limites 

                                                           
11 Elias, Luis Vasco (coord.). Felipe Evaristo dos Santos Galea e Igor Silva de Lima; 10 Anos da Lei de 
Recuperação de Empresas e Falências: Reflexões sobre a Reestruturação Empresarial no Brasil – São Paulo: 
Quartier Latin, 2015, págs.151/152 
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estabelecidos pela Lei 11.101/2005 que deverão ser 
controlados pelo magistrado da recuperação judicial12.”  

 
Colaciona-se, nesse particular, o posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça sobre o controle de legalidade das 
disposições do plano de recuperação judicial, in verbis 

 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO 
DE RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. 
REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 
INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte 
Superior, "o juiz está autorizado a realizar o controle de 
legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar 
no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui 
mérito da soberana vontade da assembleia geral de 
credores" (REsp 1.660.195/PR, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/4/2017, 
DJe de 10/4/2017). 
2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que 
não ficou demonstrada nenhuma ilegalidade no plano de 
recuperação da recorrida, que foi devidamente aprovado 
pelos credores na Assembleia de Credores, não havendo 
falar, portanto, em onerosidade excessiva ou 
enriquecimento sem causa da recuperanda. Incidência da 
Súmula 7/STJ. 
3. Agravo interno a que se nega provimento13. 
 
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE 
DO CPC/1973. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EDITAL DE 
INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. 
INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. 
DESNECESSIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. 
RENÚNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 
RECONHECIMENTO DA VIABILIDADE ECONÔMICA. 
1. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 131 e 535, 
II, do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia, de 

                                                           
12 AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de 

Empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013, págs.254/256. 

13 AgInt no AREsp 1643352/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 

14/12/2020 
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forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e 
necessários ao deslinde da controvérsia. 
2. Somente se pronuncia a nulidade do ato com a 
demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorre 
quando descumprido o prazo exigido para a realização de 
primeira convocação nem sequer instalada. 
3. As deliberações a serem tomadas pela assembleia de 
credores restringem-se a decisões nas esferas negocial e 
patrimonial, envolvendo, pois, os destinos da empresa 
em recuperação. Inexiste ato judicial específico que exija 
a participação do advogado de qualquer dos credores, 
razão pela qual é desnecessário constar do edital 
intimação dirigida aos advogados constituídos. 
4. É possível ao credor fiduciário renunciar aos efeitos 
privilegiados que seu crédito lhe garante por força de 
legislação específica. Essa renúncia somente diz respeito 
ao próprio credor renunciante, pois o ato prejudica a 
garantia a que tem direito, sendo desnecessária a prévia 
anuência de todos os outros credores quirografários. 
5. As decisões da assembleia de credores representam o 
veredito final a respeito dos destinos do plano de 
recuperação. Ao Judiciário é possível, sem adentrar a 
análise da viabilidade econômica, promover o controle de 
legalidade dos atos do plano sem que isso signifique 
restringir a soberania da assembleia geral de credores. 
6. Não constatada nenhuma ilegalidade evidente, meras 
alegações voltadas à alteração do entendimento do 
Tribunal de origem quanto à viabilidade econômica do 
plano de recuperação da empresa não são suficientes 
para reformar a homologação deferida. 
7. Recurso especial conhecido e desprovido14.  
 
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE 
CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. 
IMPOSSIBILIDADE. 
CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO 
PLANO. POSSIBILIDADE. 
RECURSO IMPROVIDO. 
1. A assembleia de credores é soberana em suas 
decisões quanto aos planos de recuperação judicial. 
Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos 
requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, 
requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 
2. Recurso especial conhecido e não provido15. 

                                                           
14 REsp 1513260/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2016, DJe 10/05/2016 

15 REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 

01/06/2012 
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Assim sendo, embora a Assembleia Geral de Credores seja 

soberana na apreciação do PRJ, as deliberações tomadas no conclave 
sujeitam-se ao controle de legalidade.  

 
Nessa direção, impugna o Recorrente as seguintes 

cláusulas do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial:  
 
 
a) Ilegalidade da 4.3.2.1 do Plano de Recuperação 

Judicial, cumulada com a cláusula 6.11, do aditivo ao plano, em 
dissonância com a legislação reguladora do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste – FNE:  
 

Afirma o Agravante que o plano teria alterado 
completamente a forma de pagamento, o prazo e a carência 
estabelecidos inicialmente no contrato, desconsiderando completamente 
que o ajuste firmado seria regido por legislação específica (Lei n.º 
7.827/1989), a qual possui caráter cogente e insuscetível de ser afastada 
pela Assembleia-Geral de Credores.  
 

Assim dispõe a Cláusula 4.3.2.1 do Plano de Recuperação 
Judicial:  

 
4.3.1.2. Opção de Reestruturação I: Os Credores 
Quirografários titulares de Créditos Quirografários 
ME/EPP ou Créditos Classe III poderão optar pela Opção 
de Reestruturação I, pela qual seus respectivos Créditos 
Quirografários serão reestruturados em até 6 (seis) 
meses contados da data da Homologação Judicial do 
Plano, conforme os termos da Cláusula 4.3.1.2.1 e 
observados os limites previstos nos itens (a) e (b) abaixo 
para Créditos Quirografários em Reais e Dólares Norte-
Americanos, respectivamente: 
 
(a) Parte dos Créditos Quirografários ME/EPP ou 
Créditos Classe III será representada em Reais pelo valor 
dos Créditos Quirografários em Reais que optarem pela 
Opção de Reestruturação I, até o limite máximo de R$ 
10.000.000.000,00 (dez bilhões de Reais), sendo que 
cada Credor Quirografário poderá escolher uma das 
seguintes opções de pagamento: (i) reestruturação do 
Crédito Quirografário em Reais, conforme os termos e 
condições previstos no Anexo 4.3.1.2(a1); (ii) debêntures 
privadas, conforme termos e condições previstos no 
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Anexo 4.3.1.2(a2); ou (iii) debêntures públicas, nos 
mesmos termos e condições das debêntures privadas; e  
(b) Parte dos Créditos Quirografários ME/EPP ou 
Créditos Classe III será representada em Dólares 
NorteAmericanos pelo valor dos Créditos Quirografários 
em Dólares NorteAmericanos que optarem pela Opção 
de Reestruturação I, observado o disposto no artigo 50, § 
2º, da LFR, até o limite máximo de USD1.150.000.000,00 
(um bilhão, cento e cinquenta milhões de Dólares Norte-
Americanos) e paga nos termos e condições previstos no 
Anexo 4.3.1.2(b), com assunção, pelas Recuperandas, 
dos ônus relativos aos tributos porventura incidentes no 
Brasil incluindo, mas não se limitando, ao ônus do 
imposto de renda retido na fonte (grossup). Caso as 
escolhas dos Credores Quirografários da opção de 
pagamento prevista na Cláusula 4.3.1.3 não atinjam o 
limite estabelecido na Cláusula 4.3.1.3, eventual saldo 
remanescente será automaticamente será acrescido ao 
limite estabelecido nesta Cláusula 4.3.1.2(b). 

 

Com efeito, a questão da validade da Cláusula 4.3.2.1 do 
Plano de Recuperação Judicial já foi apreciada por essa Câmara Cível, no 
julgamento do Agravo de Instrumento nº 0010296-52.2018.8.19.0000, 
interposto pelo ora recorrente, encontrando-se a questão preclusa16.  

 
Conforme assentado no referido recurso, o crédito ostentado 

pelo recorrente, de natureza privada, eis que decorrente da exploração de 
atividade econômica pela sociedade de economia mista e de natureza 
quirografária, está sujeito ao regime de recuperação judicial, submetendo 
às disposições do PRJ e aos efeitos da novação. 

 
O Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB se constitui uma 

instituição financeira de caráter múltiplo, organizada sob a forma de 
sociedade de economia mista, de capital aberto, tendo mais de 90% de 
seu capital sob o controle do Governo Federal, que foi criada pela Lei nº 
1.649, de 19 de julho de 1952.  

 

                                                           
16 Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:  

I – se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso 

em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;  

II – nos demais casos prescritos em lei.  

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a 

preclusão.  
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Dentre outras atribuições, compete ao BNB administrar o 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, instituído 
pela Lei Federal nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamentou 
o artigo 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, e que tem por 
objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região 
Nordeste mediante a execução de programas de financiamento aos 
setores produtivos.  

 
Apesar de ser uma instituição voltada para a execução de 

políticas governamentais, está o Banco autorizado a realizar operações 
ativas, passivas e acessórias inerentes a diversas carteiras (comercial, de 
investimento, de crédito, financiamento e investimento e de arrendamento 
mercantil), inclusive câmbio e administração de valores mobiliários. 

 
Segundo o artigo 5º, inciso III, do Decreto-lei nº 200/67, a 

Sociedade de Economia Mista se constitui entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração 
de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações 
com direito a voto pertencem em sua maioria à União ou a entidade da 
Administração Indireta. 
 

O art.173, §1º, II, da CRFB/88, submete as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista que explorem atividade 
econômica, ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários.  

 
Assim sendo, como entidade paraestatal, deve a sociedade 

de economia mista se sujeitar ao mesmo regime aplicável às empresas 
privadas, uma vez que, exercem, em sentido amplo, atividades 
econômicas.  

 
Além dos créditos inexigíveis previstos no art.5º, da Lei nº 

11.101/05, não se sujeitarão à recuperação judicial, por expressa 
disposição legal, apenas os créditos fiscais de natureza tributária (art.6, 
§7º), os credores pignoratícios (art.49, §3º), o titular da posição de 
proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, o arrendador mercantil, 
o proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, o credor 
proprietário ou promitente vendedor de imóveis e o credor de 
adiantamento de contrato de câmbio.  

 
Desse modo, o fato de os recursos para concessão de 

financiamentos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A terem origem em 
repasses realizados pela União Federal, não confere natureza pública aos 
negócios jurídicos firmados, uma vez que o crédito discutido se origina de 
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contrato de financiamento decorrente da exploração de atividade 
econômica pela Instituição Financeira.  

 
Portanto, a impugnação além de preclusa não viceja.  
 

(b) Nulidade das Cláusulas 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.2.1, 5.4.2.1.1, 
5.4.2.2, 5.4.2.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.3.1, 5.4.2.4: 

 
Sustenta o Recorrente que as referidas disposições 

estabelecem rodadas de compra, impondo condições puramente 
potestativas e tratando-se de um negócio simulado. 

 
Com arrimo no art. 122, do Código Civil: “são lícitas, em 

geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos 
bons costumes, entre as condições defesas se incluem as que privarem 
de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma 
das partes.  

 
No caso, observa-se que a Cláusula 6.5, do Aditamento ao 

PRJ, apenas contempla a possibilidade de quitação antecipada da 
obrigação, condicionada a ocorrência de determinados eventos de 
liquidez, mediante a aplicação de um desconto de 55% (cinquenta e cinco 
por cento) sobre o respectivo saldo.  

 
Não se trata, desse modo, de disposição que condicione o 

pagamento dos credores à ocorrência de qualquer condição que dependa 
exclusivamente do próprio devedor, transferindo o risco negócio aos 
mesmos, eis que, no caso, a cláusula apenas disciplina a possibilidade de 
antecipação do pagamento associada à liquidez.  

 
Trata-se de disposição negocial clara e que se encontra 

inserida no juízo discricionário dos credores e submetida à aprovação em 
assembleia.  

 
De outro lado, também não se observa a existência de 

simulação no tocante à disposição contratual questionada.  
 
A simulação é um dos vícios ou defeitos do negócio jurídico 

e se encontra prevista no rol exemplificativo do art.167, parágrafo primeiro 
do Código Civil:  

 
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas 
subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância 
e na forma.  
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:  
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I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas 
diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou 
transmitem;  
II - contiverem declaração, confissão, condição ou 
cláusula não verdadeira;  
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou 
pós-datados  

 
Nas lições do jurista Flávio Tartuce, in Manual de Direito 

Civil, Volume único, 7ª edição, pag.280: “(...) na simulação há um 
desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. 
Em suma, há uma discrepância entre a vontade e a declaração; entre a 
essência e a aparência.” 

 
Não se vislumbra da referida disposição qualquer intenção 

das recuperandas em ocultar seu interesse de forma dissociada da 
vontade declarada a fim de prejudicar os credores ou fraudar à lei, 
tratando-se de cláusula clara e com os percentuais de desconto 
previamente delimitados.  

 
Afasta-se, portanto, a nulidade das disposições que 

estabelecem rodadas de compra.  
 

(c) Nulidade das Cláusulas 5.4.2.1, 5.4.2.2., 5.4.2.3 e 5.4.2.4, 
incluídas pela cláusula 6.11 do Aditamento ao PRJ, que preveem o 
deságio de 55% imposto aos credores aderentes às opções de 
reestruturação I e II do Plano Original:  

 
No caso, a insurgência se encontra adstrita à seara 

econômica financeira do acordo engendrado entre a recuperandas e seus 
credores, eis que, na verdade, a discussão deságua no percentual de 
desconto (55%) previstos nas cláusulas questionadas.  

 
Transcreve-se, por oportuno, a referida cláusula aposta no 

aditivo ao PRJ Originário:  
 
6.11. Em razão das alterações no item 6.10 deste Aditamento, as Cláusulas 
5.2, 5.2.1 e 5.3 do Plano Original foram renumeradas para Cláusulas 5.4, 5.4.1 
e 5.5, respectivamente. Em seguida, as Recuperandas desejam alterar a 
Cláusula 5.4 (nova numeração da antiga Cláusula 5.2 do Plano Original) e 
incluir nova Cláusula 5.4.2 e subcláusulas no Plano Original para prever a 
obrigação das Recuperandas de anteciparem o pagamento de determinados 
Créditos Concursais. As referidas Cláusulas 5.4 e subcláusulas vigorarão com 
as seguintes redações: 

 
“5.4. Geração de Caixa Excedente (Cash Sweep). Observado o 
disposto nas subcláusulas abaixo, durante os 5 (cinco) primeiros 
exercícios fiscais contados da data da Homologação Judicial do 
Plano, o Grupo Oi (i) destinará, nos termos da Cláusula 5.4.1 abaixo, 
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o montante equivalente a 100% da Receita Líquida da Venda de Ativos 
que exceder USD200.000.000,00 (duzentos milhões de Dólares Norte-
Americanos) para investimentos em suas atividades; e (ii) destinará, 
nos termos da Cláusula 5.4.2 abaixo, 100% do valor da Receita 
Líquida dos Eventos de Liquidez que ultrapassar o montante de 
R$6.500.000.000,00 (seis bilhões e quinhentos milhões de Reais) 
(“Valor Exercício Obrigação de Compra”) para antecipar o pagamento 
do saldo total dos Créditos Quirografários detidos pelos Credores 
Quirografários que tenham escolhido as Opções de 
Reestruturação I ou II, respectivamente nos termos das Cláusulas 
4.3.1.2 ou 4.3.1.3 do Plano (cada um desses credores, um “Credor 
Obrigação de Compra”), de forma proporcional (pro rata) ao 
montante dos Créditos Quirografários detidos pelos Credores 
Obrigação de Compra (“Obrigação de Compra”), limitado, em 
qualquer caso, ao saldo total dos Créditos Quirografários detidos pelos 
respectivos Credores Obrigação de Compra atualizados, incluindo juros 
pro rata calculados até a referida data (“Saldo Total de Créditos 
Quirografários”). A partir do 6º (sexto) exercício fiscal contado da 
data da Homologação Judicial do Plano, o Grupo Oi destinará aos 
seus Credores Quirografários e Credores com Garantia Real o 
montante equivalente a 70% (setenta por cento) do Saldo de Caixa 
que exceder o Saldo do Caixa Mínimo. (sem grifo no original) 
5.4.1. Distribuição dos recursos do Cash Sweep. A distribuição dos 
valores relativos ao Cash Sweep descritos na Cláusula 5.4 acima 
ocorrerá de forma proporcional (pro rata) aos pagamentos previstos 
nas Cláusulas 4.2, 4.3.1.2 e 4.3.1.3, conforme aplicável, com a 
consequente redução proporcional do saldo dos respectivos créditos e 
limitado ao valor do crédito de cada Credor com Garantia Real e 
Credor Quirografário conforme constante da Relação de Credores do 
Administrador Judicial. O saldo remanescente dos Créditos com 
Garantia Real e dos Créditos Quirografários após o pagamento 
decorrente do Cash Sweep será recalculado e ajustado nos termos do 
presente Plano e seu pagamento observará o disposto na Cláusula 
4.2, Cláusula 4.3 e suas subcláusulas, conforme o caso. 
 
5.4.2. Forma de Exercício da Obrigação de Compra. O Grupo Oi 
poderá exercer a Obrigação de Compra descrita na Cláusula 5.4 
acima em até 3 (três) rodadas (sendo cada rodada, uma “Rodada 
Exercício da Obrigação de Compra”), conforme descritas nas 
Cláusulas 5.4.2.1 a 5.4.2.3 abaixo. 

 
5.4.2.1. 1ª Rodada Exercício da Obrigação de Compra: Até o 
último Dia Útil do ano em que ocorrer o Evento de Liquidez 
Primeira Rodada Obrigação de Compra, as Recuperandas 
realizarão a 1ª Rodada Exercício da Obrigação de Compra e, 
observado o disposto na Cláusula 5.4.2.1.1 abaixo, utilizarão o 
Valor Exercício Obrigação de Compra existente como resultado 
do Evento de Liquidez Primeira Rodada Obrigação de Compra 
para realizar o pagamento do Saldo Total de Créditos 
Quirografários de cada Credor Obrigação de Compra, com 
um desconto de 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre o 
respectivo Saldo Total de Créditos Quirografários. O Valor 
Exercício Obrigação de Compra existente como resultado do 
Evento de Liquidez Primeira Rodada Obrigação de Compra 
será pago de forma pro rata entre os Credores Obrigação de 
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Compra (“Valor Pro Rata do Exercício Obrigação de Compra 
Primeira Rodada”), sendo o valor total final resultante desta 
operação definido como um “Saldo de Créditos Quirografários 
1ª Rodada”. O Saldo de Créditos Quirografários 1ª Rodada de 
cada Credor Obrigação de Compra será calculado como 
segue: Saldo de Créditos Quirografários 1ª Rodada = Saldo 
Total de Créditos Quirografários – (Valor Pro Rata do Exercício 
Obrigação de Compra Primeira Rodada / 45%). 
 
5.4.2.1.1. Caso o Valor Exercício Obrigação de Compra 
disponível na 1º Rodada Obrigação de Compra não seja 
suficiente para o pagamento do valor total do Saldo Total de 
Créditos Quirografários, nos termos da Cláusula 5.4.2.1 acima, 
o respectivo Saldo de Créditos Quirografários 1ª Rodada de 
cada Credor Obrigação de Compra será pago (i) na forma 
prevista no Plano originalmente aplicável aos respectivos 
Créditos Quirografários ou (ii) caso seja realizada a 2ª Rodada 
Exercício da Obrigação de Compra, na forma da 2ª Rodada 
Exercício da Obrigação de Compra. 
 
5.4.2.2. 2ª Rodada Exercício da Obrigação de Compra: Até o 
último Dia Útil do ano em que ocorrer o Evento de Liquidez 
Segunda Rodada Obrigação de Compra (“Data 2ª Rodada”), e 
desde que (i) estejam adimplentes com as suas obrigações de 
pagamento previstas no Plano até a Data 2ª Rodada, (ii) 
consigam manter uma caixa mínimo de R$2.000.000.000,00 
(dois bilhões de Reais) após a Data 2ª Rodada e (iii) tenham 
realizado o investimento de, no mínimo, R$600.000.000,00 
(seiscentos milhões de Reais) em CAPEX no exercício social 
imediatamente anterior ao exercício social em que ocorrer a 
Data 2ª Rodada, as Recuperandas realizarão a 2ª Rodada 
Exercício da Obrigação de Compra e, observado o disposto na 
Cláusula 5.4.2.2.1 abaixo, utilizarão o Valor Exercício 
Obrigação de Compra existente como resultado do Evento de 
Liquidez Segunda Rodada Obrigação de Compra para realizar 
o pagamento do montante equivalente ao Saldo de 
Créditos Quirografários 1ª Rodada detidos por cada Credor 
Obrigação de Compra com um desconto de 55% (cinquenta 
e cinco por cento) sobre o respectivo Saldo de Créditos 
Quirografários 1ª Rodada. O Valor Exercício Obrigação de 
Compra existente como resultado do Evento de Liquidez 
Segunda Rodada Obrigação de Compra será pago de forma 
pro rata entre os Credores Obrigação de Compra (“Valor Pro 
Rata do Exercício Obrigação de Compra Segunda Rodada”), 
sendo o valor final resultante desta operação definido como um 
“Saldo de Créditos Quirografários 2ª Rodada”. O Saldo de 
Créditos Quirografários 2ª Rodada de cada Credor Obrigação 
de Compra será calculado como segue: Saldo de Créditos 
Quirografários 2ª Rodada = Saldo de Créditos Quirografários 1ª 
Rodada – (Valor Pro Rata do Exercício Obrigação de Compra 
Segunda Rodada / 45%). 
 
5.4.2.2.1. Caso o Valor Exercício Obrigação de Compra 
disponível na 2º Rodada Obrigação de Compra não seja 
suficiente para o pagamento do valor total do Saldo de Créditos 
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Quirografários 1ª Rodada, nos termos da Cláusula 5.4.2.2 
acima, o respectivo Saldo de Créditos Quirografários 2ª 
Rodada de cada Credor Obrigação de Compra será pago (i) na 
forma prevista no Plano originalmente aplicável aos respectivos 
Créditos Quirografários ou (ii) caso seja realizada a 3ª Rodada 
Exercício da Obrigação de Compra, na forma da 3ª Rodada 
Exercício da Obrigação de Compra. 
 
5.4.2.3. 3ª Rodada Exercício da Obrigação de Compra: Até o 
último Dia Útil do ano em que ocorrer o Evento de Liquidez 
Terceira Rodada Obrigação de Compra (“Data 3ª Rodada”), e 
desde que (i) estejam adimplentes com as suas obrigações de 
pagamento previstas no Plano até a Data 3ª Rodada, (ii) 
consigam manter uma caixa mínimo de R$2.000.000.000,00 
(dois bilhões de Reais) após a Data 3ª Rodada e (iii) tenham 
realizado o investimento de, no mínimo, R$600.000.000,00 
(seiscentos milhões de Reais) em CAPEX no exercício social 
imediatamente anterior ao exercício social em que ocorrer a 
Data 3ª Rodada, as Recuperandas realizarão a 3ª Rodada 
Exercício da Obrigação de Compra e, observado o disposto na 
Cláusula 5.4.2.3.1 abaixo, utilizarão o Valor Exercício 
Obrigação de Compra existente como resultado do Evento de 
Liquidez Terceira Rodada Obrigação de Compra para realizar 
o pagamento do montante equivalente ao Saldo de 
Créditos Quirografários 2ª Rodada detidos por cada Credor 
Obrigação de Compra com um desconto de 55% (cinquenta 
e cinco por cento) sobre o respectivo Saldo de Créditos 
Quirografários 2ª Rodada. O Valor Exercício Obrigação de 
Compra existente como resultado do Evento de Liquidez 
Terceira Rodada Obrigação de Compra será pago de forma pro 
rata entre os Credores Obrigação de Compra (“Valor Pro Rata 
do Exercício Obrigação de Compra Terceira Rodada”), sendo o 
valor final resultante desta operação definido como um “Saldo 
de Créditos Quirografários 3ª Rodada”. O Saldo de Créditos 
Quirografários 3ª Rodada de cada Credor Obrigação de 
Compra será calculado como segue: 

 
Saldo de Créditos Quirografários 3ª Rodada = Saldo de 
Créditos Quirografários 2ª Rodada – (Valor Pro Rata do 
Exercício Obrigação de Compra Terceira Rodada / 45%). 

 
5.4.2.3.1. Caso o Valor Exercício Obrigação de Compra 
disponível na 3º Rodada Obrigação de Compra não seja 
suficiente para o pagamento do valor total do Saldo de Créditos 
Quirografários 2ª Rodada, nos termos da Cláusula 5.4.2.3 
acima, o respectivo Saldo de Créditos Quirografários 3ª 
Rodada de cada Credor Obrigação de Compra será pago na 
forma prevista no Plano originalmente aplicável aos respectivos 
Créditos Quirografários. 
 
5.4.2.4. Para fins de clareza da aplicação do disposto nas 
Cláusulas 5.4.2.1, 5.4.2.2 e 5.4.2.3 acima, usando como 
exemplo um Credor Quirografário que detenha uma Saldo Total 
de Créditos Quirografários no montante de R$100.000,00 (cem 
mil Reais), e receba um Valor Pro Rata do Exercício Obrigação 
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de Compra Primeira Rodada de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), 
um Valor Pro Rata do Exercício Obrigação de Compra 
Segunda Rodada de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) e um Valor 
Pro Rata do Exercício Obrigação de Compra Terceira Rodada 
de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), referido Credor Quirografário 
terá os seguintes Saldo de Créditos Quirografários 1ª Rodada, 
Saldo de Créditos Quirografários 2ª Rodada e Saldo de 
Créditos Quirografários 3ª Rodada:  
 
Saldo de Créditos Quirografários 1ª Rodada = R$ 100.000,00 – 
(R$ 10.000,00 / 45%) = R$ 77.777,78 Saldo de Créditos 
Quirografários 2ª Rodada = R$ 77.777,78 – (R$ 10.000,00 / 
45%) = R$ 55.555,56 Saldo de Créditos Quirografários 3ª 
Rodada = R$ 55.555,56 – (R$ 10.000,00 / 45%) = R$ 
33.333,33 Tal Credor Quirografário receberá o pagamento dos 
R$33.333,33 do seu Saldo de Créditos Quirografários 3ª 
Rodada na forma prevista no Plano originalmente aplicável aos 
respectivos Créditos Quirografários. 

 

Com efeito, conforme acima assinalado, os credores 
integrantes da Classe III, disposta no Plano de Recuperação Judicial 
aprovado em Assembleia Geral foi realizada com alicerce nas 
características particulares de cada grupo, subdividindo-se em: (i) 
Credores quirografários com depósito judicial (cláusula 4.3.2); (ii) 
Credores bondholders (cláusula 4.3.3); (iii) créditos oriundos de agências 
reguladoras (cláusula 4.3.4); (iv) Credores fornecedores parceiros 
(cláusula 4.3.5); (v) créditos intercompany (cláusula 4.6); e (vi) Credores 
cujos créditos são ilíquidos (cláusula 4.7). 

 
No que que tange aos credores quirografários não 

integrantes das subclasses acima mencionadas, estes poderiam optar 
pelo pagamento dos seus créditos na forma da Cláusula 4.3.1.1 
(pagamento Linear dos Créditos Quirografários), do Plano, a qual 
estabelece a forma de pagamento de credores quirografários detentores 
de créditos que, por sua natureza, origem e valor, possibilitam, 
respectivamente, o pagamento imediato do valor de até R$ 1.000,00. 

 
Não fosse a hipótese, poderia o credor optar pela 

reestruturação do seu crédito na forma das Cláusulas 4.3.1.2 e 4.3.1.3, do 
Plano de Recuperação Judicial.  

 
Em relação as Opções de Reestruturação previstas para os 

Credores Quirografários, seguem abaixo colacionadas as cláusulas 
4.3.1.2 e 4.3.1.3, do Plano de Recuperação Judicial:  

 
4.3.1.2. Opção de Reestruturação I: Os Credores 
Quirografários titulares de Créditos Quirografários ME/EPP ou 
Créditos Classe III poderão optar pela Opção de 
Reestruturação I, pela qual seus respectivos Créditos 
Quirografários serão reestruturados em até 6 (seis) meses 
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contados da data da Homologação Judicial do Plano, conforme 
os termos da Cláusula 4.3.1.2.1 e observados os limites 
previstos nos itens (a) e (b) abaixo para Créditos Quirografários 
em Reais e Dólares Norte-Americanos, respectivamente: 
 
(a) Parte dos Créditos Quirografários ME/EPP ou Créditos 
Classe III será representada em Reais pelo valor dos Créditos 
Quirografários em Reais que optarem pela Opção de 
Reestruturação I, até o limite máximo de R$ 10.000.000.000,00 
(dez bilhões de Reais), sendo que cada Credor Quirografário 
poderá escolher uma das seguintes opções de pagamento: (i) 
reestruturação do Crédito Quirografário em Reais, conforme os 
termos e condições previstos no Anexo 4.3.1.2(a1); (ii) 
debêntures privadas, conforme termos e condições previstos 
no Anexo 4.3.1.2(a2); ou (iii) debêntures públicas, nos 
mesmos termos e condições das debêntures privadas; e  
(b) Parte dos Créditos Quirografários ME/EPP ou Créditos 
Classe III será representada em Dólares NorteAmericanos pelo 
valor dos Créditos Quirografários em Dólares NorteAmericanos 
que optarem pela Opção de Reestruturação I, observado o 
disposto no artigo 50, § 2º, da LFR, até o limite máximo de 
USD1.150.000.000,00 (um bilhão, cento e cinquenta milhões 
de Dólares Norte-Americanos) e paga nos termos e condições 
previstos no Anexo 4.3.1.2(b), com assunção, pelas 
Recuperandas, dos ônus relativos aos tributos porventura 
incidentes no Brasil incluindo, mas não se limitando, ao ônus 
do imposto de renda retido na fonte (grossup). Caso as 
escolhas dos Credores Quirografários da opção de pagamento 
prevista na Cláusula  
4.3.1.3 não atinjam o limite estabelecido na Cláusula 4.3.1.3, 
eventual saldo remanescente será automaticamente será 
acrescido ao limite estabelecido nesta Cláusula 4.3.1.2(b). 
 
4.3.1.3. Opção de Reestruturação II: Os Credores 
Quirografários titulares de Créditos Quirografários ME/EPP ou 
Créditos Classe III poderão optar pela Opção de 
Reestruturação II, pela qual seus respectivos Créditos 
Quirografários serão reestruturados pelo valor dos Créditos 
Quirografários em Dólares Norte-Americanos que optarem pela 
Opção de Reestruturação II, em até 6 (seis) meses contados 
da data da Homologação Judicial do Plano, conforme os 
termos da Cláusula 4.3.1.3.1 e observados o limite máximo de 
USD 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de 
Dólares NorteAmericanos) para Créditos Quirografários 

 

 
Os credores não optantes pelas opções de reestruturação, 

receberiam seu crédito na modalidade residual de pagamento prevista na 
Cláusula 4.3.6.  

 
A Cláusula 4.3.6 estabelece a forma de pagamento dos 

Credores Quirografários que, não indicaram, tempestivamente, a opção 
de pagamento do seu respectivo crédito; que não se enquadram em 
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outras hipóteses com formas de pagamento específicas previstas no 
plano; detentores de créditos ilíquidos ou, ainda, para aqueles que se 
amoldarem, caso venham a ser atingidos os limites previstos para as 
opções de pagamento das respectivas cláusulas. 

 
Consoante a redação original da Cláusula 5.2, do Plano de 

Recuperação Judicial, observa-se que, a partir do sexto ano da data da 
homologação judicial do plano, o Grupo OI destinaria aos seus Credores 
Quirografários e com Garantia Real, o montante de 70% que excedesse o 
saldo de caixa mínimo decorrente da venda de ativos. 

 
Observa-se, assim, que o mecanismo de cash sweep, 

estabelecia que parte dos recursos recorrentes de vendas de ativos 
isolados, previstos no anexo 3.1.3, seria destinado ao pagamento dos 
Credores Quirografários e com Garantia Real, apenas a partir de fevereiro 
de 2024.  

 
Ocorre que o Aditivo possibilitou a venda de ativos antes do 

prazo de seis anos previsto no PRJ, antecipando o pagamento do saldo 
total dos Créditos Quirografários detidos pelos Credores Quirografários 
que tenham escolhido as Opções de Reestruturação I ou II, 
respectivamente nos termos das Cláusulas 4.3.1.2 ou 4.3.1.3 do Plano, 
mediante um desconto de 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre o 
respectivo saldo.  

 
Pelo teor da cláusula acima transcrita denota-se que não se 

trata de um novo deságio criado pelo aditivo, mas na verdade uma 
“antecipação” da “antecipação” do prazo de pagamento previsto no plano 
originário, a qual importará, na prática, no pré-pagamento dos credores 
que haviam optado pelas Opções de Reestruturação I e II, do PRJ 
Originário, na hipótese de excesso de caixa decorrente da alienação de 
ativos.  

 
Diante da previsão de antecipação do prazo para pagamento 

dos créditos dos Bancos, o Aditamento ao PRJ, de forma a compatibilizar 
a quantia a ser paga com o valor presente dos referidos créditos e, 
principalmente, com a redução dos riscos e das perdas decorrentes do 
prazo anteriormente estabelecido, aplicou um desconto de 55%, o qual foi 
devidamente aprovado na AGC.  

 
No caso, a questão suscitada versa sobre o conteúdo 

econômico do aditivo aprovado, o qual não se submete a controle judicial, 
tratando-se de direito patrimonial disponível.  
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Outrossim, a Lei nº 11.101 /2005 não prevê percentual de 
deságio, deixando a cargo dos credores tal deliberação, que certamente 
sopesa a situação da empresa. 

 
Em relação ao deságio e ao prazo de pagamento previstos, 

confira-se, na doutrina, Luís Felipe Spinelli, João Pedro Scalzilli e Rodrigo 
Telleche17:  

 
“Cabe ao juiz examinar (i) o cumprimento das 
formalidades da deliberação; (ii) a legalidade das 
cláusulas do plano; (iii) mas não o mérito do plano, isto é, 
sua viabilidade econômico-financeira – cujo exame é de 
competência exclusiva da assembleia geral de Credores, 
soberana nesse sentido. 

(...) 
Efetivamente, ao Estado-juiz foi atribuído o papel 
fundamental de supervisionar o procedimento e garantir a 
lisura da tomada de decisão pela assembleia. Cabe a ele 
assegurar que a deliberação esteja ao abrigo das 
garantias legais das partes e que não haja abusos. A 
decisão mais relevante, no entanto, foi transferida para a 
esfera decisória dos credores, sendo deles a prerrogativa 
de julgar a viabilidade do plano apresentado para 
recuperar a empresa em crise. 
Portanto, o plano aprovado pela assembleia geral de 
Credores está sujeito ao controle de judicial de 
legalidade. Esse é o papel do magistrado. Antes de 
homologar a aprovação do plano, o juiz deve aferir a 
regularidade do processo decisório (isto é, se foram 
cumpridas as regras de convocação da assembleia, de 
instalação do conclave, de deliberação, entre outras), se 
relativamente ao plano, foram atendidos os requisitos de 
validade dos atos jurídicos em geral e se ele não fere os 
princípios gerais de direito, a Constituição Federal, a 
própria LREF e suas normas cogentes.  
Em síntese, a exequibilidade do plano e a viabilidade 
econômico-financeira da recuperanda não devem ser 
objeto de escrutínio judicial nem objeto de perícia técnica 
judicial -, pois a assembleia é soberana no 
encaminhamento dessas questões. Em outras palavras, o 
exame de conveniência e oportunidade da aprovação do 
plano é dos Credores e somente deles.  

Em nota de rodapé (1019), prosseguem os autores: A 
propósito do plano em si, algumas de suas cláusulas têm 
gerado certa polêmica nos tribunais, entre elas: (i) a 

                                                           
17 Recuperação de Empresas e Falência, Editora Almedina, 2016, págs.326/327.  
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cláusula que prevê a concessão de abatimentos 
('deságio') elevados (50%, 60%, 70%, 80% e até 90% do 
valor de face dos créditos); (ii) a cláusula com previsão 
de pagamentos muito dilatados no tempo (15, 20, 25 
anos), a qual, por vezes, não prevê a incidência de juros 
e correção monetária; e (iii) a cláusula que estabelece a 
extensão dos efeitos da recuperação aos garantes do 
devedor. Diante de tais cláusulas, poderia o magistrado 
examinar o conteúdo do plano? Relativamente às duas 
primeiras, esboçar uma resposta prévia, sem contato com 
o caso concreto, é muito difícil, pois, em princípio, a 
questão está no âmbito da autonomia privada das partes, 
podendo elas acordar o que melhor lhes aprouver. 
Lembre-se, nesse sentido, que pode haver fornecedores 
dispostos a perdoar dívidas de grande monta, caso o 
devedor continue adquirindo seus produtos, ou 
mesmocaso perceba que na hipótese de falência perderá 
muito mais do que se conceder um grande deságio 
(como destaca Sheila Cerezetti: “Muitas vezes, a 
manutenção de determinado vínculo contratual com o 
devedor representa valor a ser considerado por credores 
quando do exercício dos seus respectivos direitos de 
voto.” 

 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge no 
sentido de que a concessão de prazos e descontos para o adimplemento 
dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes 
envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação não sendo 
passível de sindicabilidade judicial:  

 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUSA DE 
HOMOLOGAÇÃO DE CLÁUSULAS DO PLANO PELO 
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. 
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE ATACAM AS 
DUAS DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS 
PELA RELATORIA. PRIMEIRA INSURGÊNCIA QUE 
TEM POR OBJETO A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU 
DO RECURSO DO BANCO AGRAVANTE: RAZÕES 
DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 
DO STF. ABUSIVIDADE NO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO. PREJUDICIALIDADE AOS 
CREDORES. REVISÃO. 
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 
E 7/STJ. SEGUNDO INCONFORMISMO QUE SE 
DIRIGE À DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO DA EMPRESA RECUPERANDA: 
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO 
DO PLANO. 
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CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 
OBSERVÂNCIA. CONCESSÃO DE PRAZOS E 
DESCONTOS. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE 
INGRESSO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO NO EXAME 
DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO 
APROVADO. 
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A falta de impugnação de argumento suficiente para 
manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação 
dissociada bem como a ausência de demonstração da 
suposta violação à legislação federal impedem o 
conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 
283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
2. A revisão dos fundamentos do Colegiado local (acerca 
da existência de abusividade no plano de recuperação 
capaz de prejudicar o interesse dos credores) implica a 
análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto 
fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 
deste Tribunal. 
3. De acordo com o posicionamento perfilhado pela 
Terceira Turma desta Corte Superior, o plano 
aprovado pela assembleia possui índole 
predominantemente contratual, sendo vedado ao 
Magistrado se imiscuir nas especificidades do 
conteúdo econômico aprovado entre devedor e 
credores, desde que observados os quóruns 
previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Desse 
modo, a concessão de prazos e descontos para o 
adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas 
negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas 
discussões sobre o plano de recuperação. 
4. Na hipótese, em relação à cláusula 13.1, na parte que 
se refere à liberação de terceiros e garantidores, o plano 
observou todos os requisitos legais para sua aprovação, 
sendo que a competência para apreciar sua higidez cabe 
à Assembleia Geral de Credores, o que está em 
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 
5. Agravo interno a que se nega provimento. 
(AgInt no REsp 1860752/PR, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 
19/10/2020, DJe 26/10/2020) 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO 
DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 
LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. 
POSSIBILIDADE. 
CONTROLE DE VIABILIDADE ECONÔMICA PELO 
PODER JUDICIÁRIO. 
INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
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1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o 
plano aprovado pela assembleia possui índole 
predominantemente contratual, sendo vedado ao 
Magistrado se imiscuir nas especificidades do 
conteúdo econômico aprovado entre devedor e 
credores, desde que observados os quóruns 
previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a 
concessão de prazos e descontos para o 
adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas 
negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas 
discussões sobre o plano de recuperação, não 
estando configurado o abuso do direito de voto, na 
espécie. Precedentes. 
2. A questão controvertida foi decidida nos estritos limites 
do quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, sendo 
prescindível o reexame de provas ou a análise do 
contrato. 3. Para que haja o prequestionamento é 
necessário que as instâncias ordinárias examinem a 
questão controvertida, não sendo imperiosa a menção 
expressa do artigo debatido. 
4. Agravo interno desprovido18. 
 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, 
comunga da mesma orientação:  

 
Agravo de instrumento - Recuperação Judicial do 
GRUPO REDE SUCESSO – Julgamento deste recurso 
em conjunto com os AIs n. 2123006-15.2020.8.26.0000 e 
n. 2128279-72.2020.8.26.0000 – Decisão agravada que 
homologou o Plano de Recuperação Judicial – 
Inconformismo do Banco Santander – Acolhimento em 
parte, com exame de ofício de questões relacionadas à 
legalidade do PRJ – Atuação do judiciário que deve se 
limitar ao controle de legalidade - Contagem do período 
de supervisão judicial previsto no art. 61, da Lei n. 
11.101/05, que deve ser feito nos termos do Enunciado II, 
das CRDE – Pagamento do crédito trabalhista habilitado 
após a aprovação do Plano que deverá ocorrer 
imediatamente após a publicação da decisão de 
habilitação - A forma de pagamento dos credores 
quirografários (deságio, carência, correção 
monetária, juros e parcelamento) está no âmbito dos 
direitos patrimoniais disponíveis, razão pela qual 
deve prevalecer a autonomia da vontade e a liberdade 
de contratação das partes – Está restrita aos credores 
que votaram favoravelmente ao PRJ a eficácia das 
cláusulas relativas à extensão da novação do crédito aos 

                                                           
18 AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

29/10/2018, DJe 05/11/2018 
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coobrigados e demais garantidores (reais e fidejussórios) 
e à suspensão das ações e execuções em face dos 
garantidores de crédito sujeito à recuperação judicial - A 
apresentação de aditivo ao Plano original não dá causa à 
necessidade de reapresentação dos documentos do art. 
53, da Lei n. 11.101/05 – Plano aprovado que é líquido - 
Decisão de origem mantida, porém, com ressalvas, de 
ofício, a algumas cláusulas, expressas na forma de 
determinações e observações – Recurso provido em 
parte, com determinações e observações19.  
Agravo. Direito empresarial. Recuperação judicial. Plano 
aprovado em Assembleia Geral de Credores 
regularmente realizada. Homologação. Insurgência do 
agravante que não tem potencial para obstaculizar a 
concessão da recuperação judicial. Créditos de natureza 
quirografária. Deságio e prazo para pagamento 
livremente pactuados. Ausência de ilegalidades. 
Atualização monetária. Irrazoabilidade de aplicação da 
Taxa Referencial (TR). Índices estagnados há mais de 
dois anos. Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. Agravo provido em 
parte20.  

 
Noutro passo, seguem abaixo os julgados colacionados 

admitindo a possibilidade de aplicação de deságio superior ao percentual 
de 55% (cinquenta e cinco por cento) às instituições financeiras, senão 
vejamos:  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 
HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DAS AGRAVADAS. INSURGÊNCIA DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso interposto 
contra decisão que homologou o plano de recuperação 
judicial das agravadas, com ressalva das cláusulas 1.1, 2, 
6.2 e 6.2.1 do aditivo do plano de recuperação judicial, 
para que: a) os créditos trabalhistas sejam pagos no 
prazo previsto no 54 da Lei 11.101/05; b) na hipótese de 
arrendamento, trespasse e alienação das empresas 
recuperandas, ou sua conversão em sociedade por 
ações, seja precedida de autorização expressa do juízo 
da recuperação judicial; c) na hipótese de alienação de 
UPI, a avaliação dos bens que compõe a Unidade deverá 
ser feita por perito nomeado pelo juízo, e cujo valor 

                                                           
19 TJSP; Agravo de Instrumento 2133049-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Americana - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
19/01/2021; Data de Registro: 20/01/2021 
20 TJSP; Agravo de Instrumento 2014103-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Carlos - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 
28/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020 
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mínimo da venda deverá ser suficiente para pagar 
eventuais credores com garantia atrelada aos bens e a 
integralidade do saldo trabalhista concursal. 2. O credor 
quirografário insurgiu-se contra a forma de 
pagamento estipulada para a sua Classe III (deságio 
de 60%, correção monetária pela TR, carência de 18 
meses, a partir do trânsito em julgado da decisão que 
homologar o plano, pagamento trimestral de R$ 
84.000,00, percentual de juros, e os planos 
alternativos). 3. Controle de legalidade do plano. 
Possibilidade. Precedente do STJ (RESP 
1660195/PR). 4. Forma de pagamento relativa a 
deságio, termo a quo da correção monetária, juros, e 
prazo de carência e de pagamento, que foram 
submetidas à analise dos credores, em assembleia 
geral de credores, e que podem ser livremente 
estipuladas, já que se inserem no seu juízo 
discricionário. 5. Tendo sido fixado prazo de carência de 
18 meses, sua contagem inicia-se da decisão 
homologatória do plano de recuperação judicial, e não do 
seu trânsito em julgado. Recurso provido nessa parte. 6. 
Correção monetária pela TR. Atual inviabilidade do índice 
por implicar ausência de recomposição do crédito. 
Substituição pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. 
Recurso provido nessa parte. 7. Planos alternativos. 
Ausência de ilegalidade, não sendo possível presumir 
abusividade, nem violação ao princípio da paridade. 8. 
Recurso parcialmente provido21.  
 
 
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. Deságio (60%), prazo 
para pagamento (10 anos) e carência (18 meses), 
aplicação de juros remuneratórios (1% ao ano). 
Direitos patrimoniais disponíveis aos credores, não 
ensejando intervenção sancionadora do Judiciário. 
Aplicabilidade do Enunciado II do Grupo de Câmaras 
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal ("O 
prazo de 2 – dois -- anos de supervisão judicial, previsto 
no art. 61, 'caput', da Lei nº 11.101/05, tem início após o 
transcurso do prazo de carência fixado"). Inadequação de 
adoção da TR como indexador para correção monetária. 

                                                           
21 TJSP; Agravo de Instrumento 2018476-57.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Diadema - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
14/10/2020; Data de Registro: 15/10/2020 
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"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, j. em 
4/3/2020). Adoção da Tabela Prática deste Tribunal como 
índice de correção monetária. Atualização a ser aplicada, 
ademais, a partir da data do pedido de recuperação. 
Alegação de falta de iliquidez que não procede, na 
medida em que o valor das parcelas em que dividido o 
pagamento, por 10 anos, pode ser aferido por meros 
cálculos aritméticos. Créditos trabalhistas. Questão 
suscitada pela Procuradoria geral de Justiça em parecer. 
Enunciado I do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial 
("O prazo de um ano para o pagamento dos credores 
trabalhistas e de acidentes do trabalho, de que trata o art. 
54, 'caput', da Lei nº 11.101/2005, conta-se da 
homologação do Plano de Recuperação Judicial ou do 
término do prazo de suspensão de que trata o art. 6º, § 
4º, da Lei 11.101/2005, independentemente de 
prorrogação, o que ocorrer primeiro."). Acolhimento. 
Considerando-se que já decorreram mais de seis meses 
do fim do "stay period", devem as recuperandas 
comprovar o pagamento dos créditos trabalhistas, 
perante o Juízo de origem, no prazo de 30 dias, a partir 
da publicação deste acórdão. Reforma parcial da decisão 
recorrida. Agravo de instrumento parcialmente provido, 
com observação quanto ao Enunciado II do Grupo de 
Câmaras Empresariais deste Tribunal e com 
determinação, "ex officio", de comprovação, por parte das 
recuperandas, do pagamento de créditos trabalhistas22. 
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. Embora ilegal o 
condicionamento da convolação da recuperação judicial 
em falência à realização deliberação dos credores em 
assembleia, no caso concreto o plano não o prevê. Deste 
modo, rejeita-se a arguição. Legalidade da disposição do 
plano que condiciona sua eventual alteração à aprovação 
pelos credores em assembleia. Criação de subclasse de 
credores que tampouco se considera válida, uma vez que 
alinhada com os objetivos da Lei 11.101/2005 ao 
incentivar os credores a atuarem de forma positiva para a 
reestruturação da empresa. Doutrina de LUIS FELIPE 

                                                           
22 TJSP;  Agravo de Instrumento 2040484-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Praia Grande - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020 
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SPINELLI, JOÃO PEDRO SCALZILLI e RODRIGO 
TELLECHEA. Precedentes das Câmaras Reservadas de 
Direito Empresarial deste Tribunal. Deságio (60%), 
carência (25 meses) e incidência de correção pela TR 
e juros livremente pactuados. Condições que cumpre 
admitir, sem intervenção sancionadora do Judiciário. 
Ilegalidade de cláusula que prevê encerramento da 
recuperação judicial após o decurso de 2 anos da 
homologação do plano. Contagem do biênio de 
supervisão em Juízo (art. 61 da Lei 11.101/05) que se 
iniciará do término do período de carência, de modo a 
evitar-se o contrassenso que seria seu encerramento 
antes mesmo do início do efetivo cumprimento do plano 
homologado. Enunciado II do Grupo de Câmaras de 
Direito Empresariais deste Tribunal: "O prazo de dois 
anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, 'caput', 
da Lei 11.101/05, tem início após o transcurso do prazo 
de carência fixado." Cláusula inválida. Agravo de 
instrumento parcialmente provido23.  
 
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. Previsão de liberação de 
garantias e suspensão de ações e execuções contra os 
devedores solidários e demais coobrigados. 
Impossibilidade, nos termos das Súmulas 581 do STJ e 
61 deste Tribunal. Inadmissível, ademais, a utilização da 
data da homologação do plano de reestruturação para 
início da atualização monetária. Correção a ser calculada 
a partir da data do pedido de recuperação. Deságio 
(70%), carência (12 meses para juros e 24 meses para 
principal), prazo de pagamento (16 anos), atualização 
monetária conforme a taxa referencial e juros 
remuneratórios (3% ao ano) livremente pactuados, 
devem ser admitidos, na linha da jurisprudência 
dominante das Câmaras Reservadas de Direito 
Empresarial deste Tribunal, não ensejando 
intervenção sancionadora do Judiciário. Observação 
que cumpre fazer em torno da contagem do biênio de 
supervisão em Juízo (art. 61 da Lei 11.101/05) que se 
iniciará ao término do período de carência, de modo a 
evitar-se o contrassenso que seria seu encerramento 
antes mesmo do início do efetivo cumprimento do plano 

                                                           
23 TJSP;  Agravo de Instrumento 2276333-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Batatais - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; 
Data de Registro: 12/05/2020 
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homologado. Enunciado II do Grupo de Câmaras de 
Direito Empresariais deste Tribunal: "O prazo de dois 
anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, 'caput', 
da Lei 11.101/05, tem início após o transcurso do prazo 
de carência fixado." Trava bancária. Contratos em que 
foram constituídas garantias fiduciárias em favor do 
credor, conforme reconhecido no julgamento do AI 
2173959-17.2019.8.26.0000. Em sendo o crédito 
extraconcursal, bem como havendo previsão expressa 
nos contratos permitindo o débito direto da conta corrente 
da recuperanda, cabível a retenção de valores realizada 
pela instituição financeira, respeitados os limites das 
garantias prestadas. Tem-se notícia, no entanto, de que, 
posteriormente ao ajuizamento deste recurso, parte da 
garantia extraconcursal foi quitada e liberada, de forma 
que não subsiste o direito do banco em reter a parcela 
proporcional a esta parte da dívida. No ponto, o recurso 
está prejudicado. Reforma parcial da decisão agravada. 
Agravo de instrumento de que se conhece em parte e, 
nessa parte, é parcialmente provido, com observação24.  

Nessa mesma direção, confira-se os arestos abaixo 
colacionados:  

 
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – 
Homologação do Plano de Recuperação Judicial – 
Possibilidade de controle da legalidade das estipulações 
pelo Poder Judiciário. Prazo alongado para pagamentos 
(8 anos e meio) – Carência de 18 meses e deságio de 
64,10% – Atualização monetária (CDI + juros de 0,6% 
ao ano) – Ausência de abuso e/ou ilegalidades – 
Precedentes jurisprudenciais. Flexibilização da 
contagem do prazo de supervisão judicial, a fim de que 
passe a fluir do termo final do prazo de carência previsto 
no plano – Enunciado nº 2 aprovado pelo Grupo de 
Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal. Extensão 
da novação aos coobrigados e avalistas – Previsão de 
extensão da novação que não é inválida, porém, 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 formularam objeção 
direcionada à tal previsão. Cláusula 7ª que prevê o 
entrelaçamento e condicionamento desta recuperação 
judicial com a da empresa Tauá Biodiesel Ltda – 
Negociação conjunta entre as devedoras e os credores 
que é a medida mais adequada a amparar as 
peculiaridades do caso, permitindo-se o alinhamento do 

                                                           
24 TJSP; Agravo de Instrumento 2200845-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santana de Parnaíba - 1ª Vara Judicial; Data do 
Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020 
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processo recuperacional das empresas, com a devida e 
efetiva compreensão da situação econômico-financeira 
de ambas as recuperandas, possibilitado, com maior 
eficiência e celeridade, o soerguimento das empresas 
envolvidas. Alegação de tratamento desigual ante a 
criação da classe de "credor quirografário em posição 
processual especial" – Constrição realizada antes da 
recuperação judicial que não pode resultar em benefício 
em relação a credores que se encontram na mesma 
classe – Violação ao princípio da igualdade entre 
credores – Ilegalidade reconhecida. Alegação de 
tratamento desigual diante da eventual escolha de 
"credor colaborador" (fomentador) – Critério objetivo 
indefinido à escolha da instituição financeira – Critério 
subjetivo de escolha pela recuperanda – Impossibilidade 
– Instituição eleita pela recuperanda que receberá 
percentual maior do percentual do crédito que lhe cabe, 
em relação a àquela não colaboradora – Nulidade 
reconhecida. Dispositivo: Decisão de homologação do 
PRJ mantida – Recurso desprovido, com observação25. 
 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO DE 60% – 
JUROS – Credor recorrente que sustenta que há 
abusividade nas cláusulas do plano e que não foram 
atendidos os princípios da proporcionalidade e da boa-fé 
objetiva, considerando o deságio, os encargos irrisórios e 
o prazo de carência – Deságio de 60% - Saldo 
remanescente a ser pago em parcelas, acrescidas de 
juros de 2% ao ano – Inexistência de abusividade, 
considerando o critério da viabilidade econômica, 
aprovado pela maioria dos credores em Assembleia 
Geral – RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE CARÊNCIA 
(24 MESES) - PRAZO DE SUPERVISÃO JUDICIAL – 
Prazo definido no plano e aprovado em Assembleia Geral 
de Credores que tem caráter preponderamente negocial. 
Ademais, o prazo de dois anos de supervisão judicial, 
previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/2005, tem 
início somente após o transcurso do prazo de carência 
fixado, consoante Enunciado nº II do Grupo Reservado 
de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça – 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTE 
TÓPICO. CRÉDITO TRABALHISTA – Plano que prevê 
que os créditos de natureza trabalhista serão pagos até o 
final do 12º mês subsequente à publicação da 
homologação do Plano de Recuperação Judicial – 
Decisão que deferiu o processamento proferida em 

                                                           
25 TJSP; Agravo de Instrumento 2061195-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2ª. Vara Cível; Data do 
Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 15/01/2020 
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24/07/2017 – Sentença concessiva da recuperação 
judicial de 31/01/2019 – Cláusula que contraria o 
Enunciado I do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial 
– De conseguinte, decreta-se, de ofício, a nulidade da 
cláusula referente aos créditos trabalhistas, devendo a 
Recuperanda a proceder aos ajustes necessários, bem 
como pagar os débitos trabalhistas previstos no Plano, 
tudo no prazo de 30 dias, sob pena de decretação da 
falência - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA 
CLÁUSULA, COM DETERMINAÇÃO. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 
– DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – 
VIABILIDADE ECÔNOMICA DO PLANO – Os aspectos 
relativos à viabilidade econômica da empresa refogem ao 
âmbito de controle da legalidade pelo Poder Judiciário - 
Não cabe ao juízo analisar a questão econômico-
financeira do plano de recuperação, regularmente 
aprovado pelos credores, dentro de sua liberdade 
negocial - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO26. 
 
Recuperação judicial. Apresentação de modificativo ao 
plano de recuperação, em atendimento à ordem desta 
Turma ao julgar recursos de instrumento tirados contra a 
homologação do original, então anulado. Deságio de 
90% aos credores quirografários, que, apesar de 
elevado, foi aprovado pela maioria em Assembleia 
Geral, possivelmente em razão da redução do prazo 
de pagamento, de 15 (quinze) para 8 (oito) anos, além 
da opção de continuar fornecendo produtos ou 
serviços à recuperanda e obter vantagens no 
recebimento do crédito sujeito à moratória, em curto 
prazo e sem deságio. Prazo de pagamento (oito anos), 
carência (vinte e quatro meses), correção monetária pela 
TR e juros de 1% ao ano, de outro lado, que não se 
mostram abusivos e não ultrapassam o limite do 
suportável, ainda considerando que a maioria reputa 
condizente com seus interesses. Questões econômicas 
do plano – inalteradas no aditivo -ademais, que já foram 
submetidas à Corte no julgamento do plano original e que 
restaram mantidas. Necessidade de se reforçar, na 
esteira da r. decisão recorrida, que, no tocante à Classe 
II, excluída nos termos do § 3º do art. 45 da Lei nº 
11.101/2005, o crédito não deve sofrer qualquer 
alteração. Ordem de retificação do quadro de 
pagamentos de fls. 5.608 da origem, que previu, ao 
credor com garantia real, deságio de 90% e pagamento 

                                                           
26 TJSP; Agravo de Instrumento 2033482-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 03/12/2019; 
Data de Registro: 03/12/2019 
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em 8 (oito) anos. Plano modificado. Atendimento à 
maioria das determinações contidas nos inúmeros 
recursos interpostos contra a homologação do plano 
original. Ilustre magistrada de primeira instância que 
cuidou de promover, na r. decisão recorrida, os decotes 
necessários para a quase completa obediência ao 
comando emanado desta Corte nos pretéritos recursos. 
Recuperação judicial. Plano modificado. Embora a i. 
magistrada tenha determinado, na r. decisão recorrida, a 
exclusão das disposições que, a despeito da ordem desta 
Corte, ainda impediam o prosseguimento de ações contra 
coobrigados em geral, abrigando-os sob os efeitos da 
recuperação judicial, é preciso estabelecer que a 
vedação do prosseguimento de ações, execuções, 
protestos extrajudiciais, penhoras e etc. só alcança o 
crédito sujeito à recuperação judicial, então objeto da 
novação. Preservação, portanto, do direito de ação dos 
credores extraconcursais da recuperanda. Recuperação 
judicial. Classe trabalhista. Plano modificado que prevê a 
limitação do pagamento, na Classe I, a 150 (cento e 
cinquenta) salários mínimos, classificado o remanescente 
como quirografário (cláusula 7.1). Possibilidade de 
aplicação, também no âmbito das recuperações judiciais, 
do limite de que trata o art. 83, inciso I, da Lei nº 
11.101/2005, desde que conste expressamente do plano 
e que haja aprovação da respectiva classe. Enunciado 
XIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito 
Empresarial desta Corte nesse sentido. Ausência de 
ilegalidade. Recuperação judicial. Plano modificado. 
Criação de subclasses de credores parceiros que não 
viola o princípio da isonomia, justamente porque os 
aderentes assumem o risco de continuar fornecendo 
produtos e serviços à recuperanda e, em contrapartida, 
beneficiam-se de condições melhores de pagamento do 
crédito concursal. Medida que se coaduna com o 
princípio da preservação da empresa. Necessidade, 
contudo, de garantir que todos os credores possam optar 
por integrar a aludida subclasse, independente da 
natureza do produto ou do serviço oferecido e a qualquer 
tempo, mostrando-se, por isso, despropositado limitar a 
adesão à data da reunião de credores. Ilegalidade das 
cláusulas 10.1 e 10.3; a primeira, porque confere à 
recuperanda e ao respectivo credor definir a forma de 
pagamento do crédito concursal; a segunda, porque 
autoriza compensação entre créditos contemporâneos da 
recuperanda com débitos concursais, a revelar, em 
ambas as hipóteses, violação ao princípio da paridade 
entre credores. Manutenção, contudo, das regras 
contidas na cláusula 10.2, por razoáveis, devendo-se 
acrescentar, quanto às instituições financeiras, tal como 
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ocorre com os fornecedores em geral, que o valor do 
crédito novo deve ter correspondência com a antecipação 
do concursal. Recurso parcialmente provido, na parte que 
é conhecido, com correções do plano, inclusive de ofício.  
(TJSP;  Agravo de Instrumento 2007315-
50.2020.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão 
Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; 
Foro de Espírito Santo do Pinhal - 1ª Vara; Data do 
Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020) 
 

A insubordinação, portanto, não viceja.  
 

(d) Ilegalidade da Cláusula 11.3, do PRJ:  
 

Ressalta o Recorrente que a cláusula 11.3, do PRJ é 
inconstitucional, visto que visa impedir o ajuizamento de ações e o direito 
de se buscar o Judiciário para resolução de conflitos.  

 
Com efeito, a matéria abordada neste recurso, também já foi 

devolvida à apreciação desta Câmara, por ocasião do julgamento do 
Agravo de Instrumento nº 0010296-52.2018.8.19.0000, interposto contra a 
decisão que homologou o plano de recuperação judicial.  

 
Contra o referido acórdão, foi interposto recurso especial 

pelo Agravante, o qual não foi admitido, dando ensejo a interposição de 
Agravo de Instrumento em REsp. junto ao Superior Tribunal de Justiça.  

 
O AREsp foi distribuído sob o nº 1.599.623-RJ, de Rel. do 

Ministro Marco Buzzi, que não conheceu do recurso, mantida a decisão 
após a interposição de agravo interno.  

 
Conquanto a Cláusula 6.15 do Aditivo, tenha alterado a 

redação da Cláusula 11.3 do Plano Original, não modificou seu conteúdo, 
guardando a mesma redação.  

 
Nesse sentido, confira-se:  
 

“11.3 Extinção das Ações. Observado o disposto na Cláusula 
11.4, a partir da Homologação Judicial do Plano, enquanto este 
Plano estiver sendo cumprido e observado o disposto nas 
Cláusulas 4.1.2 e 4.32, os Credores Concursais, salvo os 
Credores Trabalhistas, não mais poderão (i) ajuizar ou 
prosseguir em toda e qualquer ação judicial ou Processo de 
qualquer natureza contra as RECUPERANDAS relacionado a 
qualquer Crédito Concursal, excetuado o disposto no art. 6, §1º 
da LFR relativamente a Processos em que se estejam 
discutindo Créditos Ilíquidos; (ii) executar qualquer sentença, 
decisão judicial ou sentença arbitral contra as 
RECUPERANDAS relacionada a qualquer Crédito Concursal; 
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(iii) penhorar ou onerar quaisquer bens do GRUPO OI para 
satisfazer seus respectivos Créditos Concursais ou praticar 
qualquer outro ato constritivo contra o patrimônio das 
RECUPERANDAS; (iv) criar, aperfeiçoar ou executar qualquer 
garantia real sobre os bens e direitos das RECUPERANDAS 
para assegurar o pagamento de Crédito Concursal; (v) 
reclamar qualquer direito de compensação de seu respectivo 
Crédito Concursal contra qualquer crédito devido ás 
RECUPERANDAS; (vi) buscar a satisfação de seu Crédito 
Concursal por qualquer outro meio, que não o previsto neste 
Plano. Com a Homologação Judicial do Plano, todas as 
execuções e outras medidas judiciais em curso contra o 
GRUPO OI relativas aos Créditos Concursais serão extintas, e 
as penhoras e constrições judiciais liberados, sendo igualmente 
liberados em favor do GRUPO OI o saldo de Depósitos 
Judiciais que não tenham sido empregados no pagamento de 
Credores nos termos das Cláusulas 4.1 ,2 e 4.3.2 acima”.  

 
6.15. As Recuperandas desejam alterar a redação da Cláusula 
11.3 do Plano Original e incluir uma nova Cláusula 11.3.1 ao 
Plano Original, as quais vigorarão com as redações abaixo, 
bem como desejam excluir as Cláusulas 11.4 e suas 
subcláusulas do Plano Original. Em decorrência da exclusão 
das referidas cláusulas, as Cláusulas 11.5 a 11.12 do Plano 
Original serão renumeradas: 
 
“11.3. Extinção das Ações. A partir da Homologação Judicial 
do Plano, enquanto este Plano estiver sendo cumprido, e 
observado o disposto nas Cláusulas 4.1.5 e 4.3.2, os Credores 
Concursais, salvo os Credores Trabalhistas, não mais poderão 
(i) ajuizar ou prosseguir em toda e qualquer ação judicial ou 
Processo de qualquer natureza contra as Recuperandas 
relacionado a qualquer Crédito Concursal, excetuado o 
disposto no art. 6º, §1º, da LFR relativamente a Processos em 
que se estejam discutindo Créditos Ilíquidos; (ii) executar 
qualquer sentença, decisão judicial ou sentença arbitral contra 
as Recuperandas relacionada a qualquer Crédito Concursal; 
(iii) penhorar ou onerar quaisquer bens do Grupo Oi para 
satisfazer seus respectivos Créditos Concursais ou praticar 
qualquer outro ato constritivo contra o patrimônio das 
Recuperandas; (iv) criar, aperfeiçoar ou executar qualquer 
garantia real sobre os bens e direitos das Recuperandas para 
assegurar o pagamento de Crédito Concursal; (v) reclamar 
qualquer direito de compensação de seu respectivo Crédito 
Concursal contra qualquer crédito devido às Recuperandas; (vi) 
buscar a satisfação de seu Crédito Concursal por qualquer 
outro meio, que não o previsto neste Plano, inclusive mediante 
a liquidação de cartas de fiança bancária e seguros garantia 
apresentados pelas Recuperandas. 
 
11.3.1. Para fins do disposto na Cláusula 11.3, item (vi) acima, 
também serão desoneradas e devolvidas às instituições 
emissoras todas as demais garantias, como cartas de fiança 
bancárias e seguros garantia, apresentadas pelo Grupo Oi com 
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o objetivo de assegurar os Juízos nos autos das ações judiciais 
que tenham por objeto créditos concursais.” 

 
Nesse passo, diante da inexistência de modificação do 

conteúdo material da cláusula 11.3 pelo Aditivo (Cláusula 6.15) e havendo 
decisão anterior declarando a validade da disposição contratual, esta não 
pode ser alterada em vista da ocorrência da preclusão consumativa.  

 
A existência de pronunciamento judicial a respeito da 

questão impede o ressurgimento posterior da controvérsia, inviabilizando 
sua reapreciação.  

 
Em razão das considerações acima expostas, não 

comprovada a existência de quaisquer vícios ou ilegalidades capazes de 
macular o Aditamento ao plano de recuperação judicial.  

 
Não se perde de vista que diante da superação do dualismo 

pendular, o vetor de aplicação da lei recuperacional foi deslocado para a 
finalidade social do procedimento, a fim de que seja alcançado os 
benefícios sociais e econômicos que decorrem da continuidade da 
atividade desempenhada pela empresa viável.  

 
Logo, devem ser suplantados os interesses particulares dos 

credores e devedores a fim de que objetivo social do processo de 
recuperação judicial seja alcançado. 

 
Seguem as percucientes lições de Daniel Carnio Costa 

sobre o tema: 

 
“O sistema brasileiro, muito embora influenciado por esse 
novo modelo, agregou valor social à recuperação judicial. 
A função social da empresa passou a ser o vetor de 
aplicação da lei, de modo que o pêndulo de proteção 
legal foi efetivamente descolado para a finalidade social 
do procedimento, impondo aos credores e devedores o 
dever de suportar os ônus da recuperação, caso isso seja 
necessário para que o bem maior seja preservado, qual 
seja, o interesse social.  
 
Portanto, é importante destacar desde logo que o modelo 
de recuperação judicial brasileiro é baseado na divisão 
equilibrada de ônus entre devedor e credores a fim de 
que seja possível obter os benefícios sociais e 
econômicos que decorrem da recuperação da empresa. 
É importante que, desde logo, duas premissas restem 
fixadas: a empresa em recuperação judicial deve assumir 
o ônus que lhe compete no procedimento agindo de 
forma adequada, tanto do ponto de vista processual, 
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como também no desenvolvimento de sua atividade 
empresarial; e a recuperação judicial somente tem 
sentido em função da geração dos benefícios sociais e 
econômicos relevantes que sejam decorrentes da 
continuidade do desenvolvimento da atividade 
empresarial, como geração de empregos ou manutenção 
de postos de trabalho, circulação e geração de riquezas, 
bens e serviços e recolhimento de tributos. 
 

(...) 
 
Essas teorias, que representam uma forma diferente de 
analisar a recuperação judicial, gera consequências 
importantes na condução desses processos coletivos, 
implicando, por exemplo, no reconhecimento de que o 
juiz pode controlar a posição contratual das partes, 
garantindo que a negociação ocorra de maneira 
equilibrada. E mais. Garante a possibilidade de controle 
judicial do plano de recuperação judicial com uma 
profundidade maior do que vem sendo preconizado pela 
doutrina mais tradicional. Deve o juiz garantir que o 
resultado social do processo prevaleça sobre os 
interesses particulares de credores ou devedores.” 
(Insolvência Empresarial, pág.240)  

Nesse diapasão, deve ser mantida incólume a decisão 
vergastada que homologou o Aditamento ao Plano de Recuperação 
Judicial do Grupo Oi, com as ressalvas ali constantes.  

 
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.  

 
 

Rio de Janeiro, ___ de __________ de 2021.  
 
 

Monica Maria Costa  
Desembargadora Relatora 
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