PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

Processo: 0617552-11.2018.8.04.0001
Ação: Recuperação Judicial/PROC
Requerente: Igb Eletrônica S.a. e outros

DECISÃO
Em

exame,

17.400/17.408,

petita

requerendo

a

apresentada

pelas

DETERMINAÇÃO

RECUPERANDAS

para

que

os

a

fls.

ACIONISTAS

MINORITÁRIOS manifestem acerca do INTERESSE em exercer seu DIREITO DE
PREFERÊNCIA

na

AQUISIÇÃO

das

AÇÕES

da

UPI

CRÉDITO

IPI

na

sua

INTEGRALIDADE.
Sustentam as RECUPERANDAS que o DIREITO DE PREFERÊNCIA dos
acionistas

minoritários

NÃO

PODERÁ

DIVERGIR

dos

termos

do

PLANO

DE

RECUPERAÇÃO, já APROVADO e HOMOLOGADO, assim como do EDITAL do LEILÃO
PÚBLICO JUDICIAL realizado, que estabeleceram que a ALIENAÇÃO da UPI CRÉDITO
IPI deverá ser realizada de forma integral.
Argumentam, ainda, que os termos do PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e o EDITAL DE ALIENAÇÃO DA UPI devem ser CUMPRIDOS de maneira
fidedigna, dado o caráter soberano da ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
É o relatório. Decido.
Uma vez DEFERIDA a RECUPERAÇÃO JUDICIAL, dispõe o art. 59 da LFRE
que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao
pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das
garantias, observado o disposto no § 1.º do art. 50 desta Lei”.
Da detida análise dos termos do EDITAL do LEILÃO ELETRÔNICO e
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO E HOMOLOGADO, verifica-se que,
com efeito, o requerimento das RECUPERANDAS merece ACOLHIMENTO, com
fundamento na SOBERANIA da ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES e de seu EFEITO
VINCULANTE, conforme Jurisprudência emanada pelo E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA TODOS OS ATOS QUE
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IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

1.

Aplicabilidade

do

NCPC

neste

julgamento

conforme o Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo
Plenário

do

STJ

na

sessão

de

9/3/2016:

Aos

recursos

interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Tratando-se de recuperação judicial, o destino dos bens
da empresa seguirá o que estiver fixado no plano
aprovado, a cuja decisão se submete o juízo cível. 3. A
competência

do

juízo

do

soerguimento

visa

garantir

a

preferência dos créditos e direcionar a execução ao juízo
universal

que

deverá

avaliar

a

essencialidade

dos

bens

passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa
da recuperanda. 4. Agravo interno não provido.x (STJ, AgInt no
CC 171765 / PR - Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO –
SEGUNDA SEÇÃO, 09/12/2020)
Este também é o entendimento deste E. TJ/AM:
Agravo de Instrumento - Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO PELA
ASSEMBLEIA
CRIAÇÃO

DE

DE

CREDORES.

SUBCLASSES

JURISPRUDÊNCIA

DO

DECISÃO

EM

STJ.

SOBERANA.

CONSONÂNCIA

NENHUMA

COM

ILEGALIDADE

VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As decisões da
Assembleia Geral de Credores são soberanas, só podendo
o judiciário verificar questões atinentes à legalidade dos termos
firmados. II - O STJ já decidiu não só ser legal a cláusula que
limita a quantidade de valores a ser destinada à classe I, mas
também a criação de subclasses no âmbito da Recuperação
Judicial.

III

–

Agravo

de

Instrumento

conhecido

e

desprovido. (TJ-AM, Relator (a): João de Jesus Abdala Simões;
4002608-17.2020.8.04.0000;
julgador:Terceira

Câmara

Comarca:
Cível;

Manaus/AM;

Data

do

Órgão

julgamento:

10/08/2020)

Além disso, disposto expressamente no art. 75 da LFRE, o PRINCÍPIO da
OTIMIZAÇÃO ou MAXIMIZAÇÃO DOS ATIVOS objetiva potencializar a utilização
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produtiva dos bens, ativos e demais recursos produtivos pertencentes às empresas
em recuperação.
A despeito de usualmente APLICÁVEL para os casos de FALÊNCIA,
também é possível extrair a aplicação do PRINCÍPIO DA MAXIMIZAÇÃO DOS ATIVOS
à RECUPERAÇÃO JUDICIAL por meio da interpretação teleológica do parágrafo único
do artigo 60 e do inciso II do art. 141, ambos da LFRE, sobretudo se considerada a
lógica inaugurada pela legislação de regência, segundo a qual é imperioso
maximizar tudo o que puder disponibilizar recursos para o devedor. Em outras
palavras, o princípio ora em tela está de acordo com a nova racionalidade
econômica trazida pela LFRE, que diz respeito à alocação mais eficiente dos ativos.
Nesse sentido, esclarece GOLDBERG, Daniel K. - in - Notas sobre a nova
lei de recuperação de empresas e sua racionalidade econômica. In: WALD, Arnoldo
(Org.). Doutrinas essenciais de direito empresarial: Recuperação empresarial e
falência. v. VI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 348). que:
“a ideia é preservar ativos que valem mais em conjunto e em
operação (going concern) do que isoladamente. E a nova lei tenta,
justamente, criar para credores e devedor os incentivos apropriados
para identificar situações em que isso ocorre”
Pode-se dizer que, tanto na RECUPERAÇÃO JUDICIAL quanto na
FALÊNCIA, a legislação brasileira busca alcançar a melhor EFICIÊNCIA ECONÔMICA
para os envolvidos, promovendo o lastro legal para otimizar os resultados da
alienação (seja com cunho recuperatório ou liquidatório) - afinal, alienações e
liquidações eficientes maximizam o “valor dos ativos e possibilitam que os
credores recuperem, em parte seus créditos, amenizando assim seus
prejuízos” (cf. ARNOLDI, Roberto Colombo. Análise econômico-jurídica da lei de
falências e recuperação de empresas de 2005. In: WALD, Arnoldo (Org.). Doutrinas
essenciais de direito empresarial: Recuperação empresarial e falência. v. VI. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 256.).
Como se percebe, a LFRE deixa muito clara sua preocupação com a
MAXIMIZAÇÃO DOS ATIVOS levando em consideração seu valor nos casos de going
concern (ativos que valem mais em conjunto), como fica claro na redação do art.
140, que impõe uma ordem de preferência para alienação, a partir dos BENS
CONSIDERADOS EM CONJUNTO - de simples leitura dos incisos I a IV é possível
perceber a involução do going concern ao common pool assets, como ordem de
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alienação.
Em sendo assim, no caso em hipótese de se admitir uma AQUISIÇÃO
PARCIAL da UPI CRÉDITO IPI - e NÃO INTEGRAL - além de VIOLAR a SOBERANIA da
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES e de seu EFEITO VINCULANTE, influenciando
decisiva e negativamente no CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES assumidas no plano
recuperacional e contribuindo para o insucesso do procedimento, implica em
OFENSA AO PRINCÍPIO DA MAXIMIZAÇÃO DOS ATIVOS, porquanto os BENS
ISOLADAMENTE

CONSIDERADOS

operam

MENOR

VALIA

por

não

estarem

organizados e tampouco em funcionamento, haja visto que as questões burocráticas
existentes para o aproveitamento dos direitos creditórios contido na UPI CRÉDITO
IPI, o que demanda controle total do adquirente sobre a estratégia processual para
sua fruição.
Diante disso, DEFIRO o pedido formulado pelas RECUPERANDAS para
RECONHECER o DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS na
AQUISIÇÃO das AÇÕES da UPI CRÉDITO IPI a se dar EXCLUSIVAMENTE, sobre a
TOTALIDADE de referidas AÇÕES, sendo VEDADO o exercício deste direito de
preferência SOBRE FRAÇÃO de seu CAPITAL SOCIAL.
Por

fim,

DETERMINO

a

INTIMAÇÃO

das

EMPRESAS

RECUPERANDAS, bem como do SR. ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no
PRAZO

DE

15

(quinze)

DIAS,

MANIFESTEM

quanto

aos

PEDIDOS

e

DOCUMENTOS acostados após o DESPACHO proferido por este Juízo a fls. 17.228,
sem prejuízo ao anteriormente ordenado – e ainda, acerca de eventuais demais
ATOS não aqui listados, INFORMANDO a este JUÍZO RECUPERACIONAL a
ocorrência de eventual INCLUSÃO de algum(ns) desses CRÉDITOS nas LISTAS
DE CREDORES e eventuais PAGAMENTOS.
I. C.
Manaus, 22 de janeiro de 2021.

MÁRCIO ROTHIER PINHEIRO TORRES
JUIZ DE DIREITO
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