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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrador judicial da sociedade 

em recuperação judicial KABÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, vem, perante Vossa 

Excelência, apresentar o relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial, previsto no art. 

22, II, “h”, da Lei 11.101/051, conforme se segue: 

 

I. SÍNTESE 

 

1. Às fls. 938/984, a Recuperanda apresentou o seu Plano de Recuperação 

Judicial acompanhado de dois anexos, quais sejam, o laudo de situação econômico-

financeira e viabilidade e a relação de ativos – bens móveis e imóveis – com os seus 

valores de avaliação. 

 

2. Assim, analisado as informações prestadas pela Recuperanda, o 

Administrador Judicial passa a prestar as suas considerações. 

 

II. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

3. O Plano de Recuperação Judicial, juntado às fls. 939/964, apresenta a 

trajetória da sociedade, fatores econômicos da crise, atual situação patrimonial, 

classificação dos credores, meios de recuperação judicial, forma de pagamento aos 

 
1Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta 
Lei lhe impõe: (...) II – na recuperação judicial: (...) h) apresentar, para juntada aos autos, e publicar no endereço 
eletrônico específico relatório mensal das atividades do devedor e relatório sobre o plano de recuperação judicial, no 
prazo de até 15 (quinze) dias contado da apresentação do plano, fiscalizando a veracidade e a conformidade das 
informações prestadas pelo devedor, além de informar eventual ocorrência das condutas previstas no art. 64 desta 
Lei; 
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credores, prazos e condições de pagamento por classe, viabilidade econômica do Plano 

de Recuperação Judicial, laudo econômico-financeiro, avaliação de bens e ativos, além 

das disposições finais. 

 

4. Após a análise comparativa dos fatos narrados e os documentos 

apresentados quando da distribuição do pedido de recuperação judicial, pode-se afirmar 

que as informações constantes do Plano de Recuperação Judicial estão em conformidade 

com a realidade da Recuperanda. 

 

III. DAS HIPÓTESES DE DESTITUIÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA 

SOCIEDADE – NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 64 

 

5. Com a finalidade de atender o objetivo do presente relatório, importa ao 

Administrador Judicial esclarecer eventual ocorrência das condutas previstas no art. 64 

da Lei 11.101/05, in verbis: 

 

Art. 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores 
serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, 
e do administrador judicial, salvo se qualquer deles: 
I – houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em 
recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia 
popular ou a ordem econômica previstos na legislação vigente; 
II – houver indícios veementes de ter cometido crime previsto nesta Lei; 
III – houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores; 
IV – houver praticado qualquer das seguintes condutas: 
a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação a sua situação patrimonial; 
b) efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, em relação ao capital ou gênero 
do negócio, ao movimento das operações e a outras circunstâncias análogas; 
c) descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu 
funcionamento regular; 
d) simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso III do caput do art. 
51 desta Lei, sem relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial; 
V – negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais 
membros do Comitê; 
VI – tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial. 
Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses do caput deste artigo, o juiz destituirá o 
administrador, que será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou 
do plano de recuperação judicial. 
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6. Diante das hipóteses supramencionadas, a Administração Judicial 

informa que até o presente momento não constatou qualquer conduta que possa ensejar 

no afastamento dos administradores da Recuperanda. 

 

7. Por último, quando da análise do Plano de Recuperação Judicial, informa 

que não há qualquer previsão do afastamento de seus administradores na forma do 

inciso VI. 

 
IV. DO CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

8. Considerando que o Plano de Recuperação Judicial é negócio jurídico 

novativo e plurilateral que demanda homologação do Juízo para que tenha validade, o 

seu conteúdo está sujeito ao controle jurisdicional de legalidade, devendo ser analisado 

se as cláusulas em geral ferem os Princípios Gerais de Direito, a Constituição Federal, a 

Lei 11.101/05 e suas normas cogentes, conforme jurisprudência específica sobre o tema: 

 
“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 
provido.” (STJ. RECURSO ESPECIAL nº 1.314.209 - SP (2012/0053130-7). Relatora: Ministra 
Nancy Andrighi. Acórdão publicado em 01/06/2012) 

(g.n) 
 

9. Diante do exposto, com a finalidade de auxiliar o Juízo, a Administração 

Judicial passa a apresentar suas considerações acerca dos principais aspectos do Plano 

de Recuperação Judicial da sociedade Recuperanda, que acredita que devem ser 

analisados pelo prisma do controle de legalidade. 
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IV.I.  DO CREDENCIAMENTO PARA PAGAMENTO  

 

10. Depreende-se que o Plano de Recuperação Judicial prevê que todos os 

credores deverão “credenciar” as respectivas contas bancárias, mediante comunicação 

por escrito endereçada à Recuperanda, clausula de nº 6.1.2., prevista a partir de fl. 956 

dos autos. 

 

11. Ainda, estabelece que o credenciamento deve ocorrer em no mínimo de 

30 (trinta) dias de antecedência da data do início de pagamento, sob pena de caracterizar 

plena, geral e irrevogável quitação, caso ultrapasse o prazo máximo de 12 (doze) meses, 

nestes termos: 

 
“Com objetivo de viabilizar os pagamentos, todos credores deverão "credenciar" as 
respectivas contas bancárias, mediante comunicação por escrito endereçada à Recuperanda, 
com no mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da data do Início de pagamento, através 
do e-mail novakabi@gameiroadv.com.br, com cópia para rafaelcotta@navega.adv.br e 
confirmação de envio (...).  
Serão considerados como integralmente quitados, os créditos pertencentes aos credores que 
não credenciarem seus dados bancários no prazo de máximo de 12 (meses) meses do início 
previsto para pagamento/recebimento do respectivo crédito, devendo o seu silêncio 
caracterizar plena, geral e irrevogável quitação, nos termos do Item 6.1.5. deste PRJ” 

 

12. Assim, caso eventual credor não informe os dados bancários no prazo 

determinado, não poderá perseguir o seu crédito contra a sociedade em recuperação 

judicial, implicando em preclusão do direito. 

 

13. Contudo, a jurisprudência é patente acerca do tema, reconhecendo a 

ilegalidade de cláusula com condições de remissão da dívida por ausência de 

credenciamento por credor, nestes termos: 

 
Recuperação judicial. Decisão determinando o pagamento integral e retroativo de parcelas 
devidas aos credores quirografários na forma do plano de recuperação judicial homologado. 
Agravo de instrumento das recuperandas. Pagamento retroativo devido aos credores, sem 
exceção. Cláusula do plano de recuperação estabelecendo prazo para a apresentação de 
dados de contas bancárias pelos credores. O descumprimento do prazo estabelecido não 
implica em preclusão do direito de recebimento do crédito, mas apenas em desoneração das 
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devedoras do pagamento de juros de mora decorrentes desse atraso dos credores. 
Impossibilidade de as recuperandas pagarem os valores devidos de uma só vez. Risco para a 
própria reestruturação das empresas. Parcelamento necessário, a fim de que os pagamentos 
possam ser realizados sem comprometimento do caixa das empresas. Reforma parcial da 
decisão agravada, adotados, "per relationem", os fundamentos do parecer ministerial em 
segunda instância. Agravo de instrumento parcialmente provido. Voto. “a não indicação da 
conta bancária no prazo do plano não implica em preclusão do direito de recebimento do 
crédito” (Agravo de Instrumento 2259140-20.2018.8.26.0000; TJSP, 1ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial; Relator Des: Cesar Ciampolini; Data de publicação: 12/04/2019) 

(g.n.) 
 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano rejeitado mas homologado judicialmente. Pagamento do 
crédito trabalhista não obedeceu ao disposto no art. 54, 'caput', da Lei 11.101/05. 
Necessidade de se observar o Enunciado I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito 
Empresarial. 'CRAM DOWN'. Plano prevê tratamento diferenciado entre os credores da classe 
que rejeitou o plano. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 58, § 2º, da Lei 11.101/05. 
Necessidade de apresentação de novo plano de recuperação judicial. MEIOS DE 
RECUPERAÇÃO. Análise da viabilidade econômica e da idoneidade das medidas de 
soerguimento. Competência da assembleia geral de credores. Preponderância da vontade 
externada pela maioria dos credores. Impossibilidade de intervenção estatal. Ilegalidade não 
configurada. PRAZO DE CARÊNCIA. Suposto descumprimento do prazo de supervisão judicial 
(art. 61 da Lei 11.101/05). Irrelevância. Prazo bienal de fiscalização tem início após o 
transcurso do prazo de carência fixado. Inteligência do Enunciado II do Grupo de Câmaras 
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte, que deverá ser observado pelo juízo 
recuperacional. CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO. Soberania da assembleia geral de 
credores. Atuação do Judiciário limitada ao controle de legalidade. Carência e concessão de 
prazos para pagamento de créditos estão inseridas dentre as tratativas passíveis de 
deliberação assemblear. Cláusulas válidas. Validade da adoção da TR como fator de 
atualização monetária. Admissibilidade de fixação de juros em patamar inferior ao previsto 
no art. 406 do CC. ILIQUIDEZ. Valor das parcelas fixado em percentual dos créditos e segundo 
a tabela de amortização anual. Prestações aferíveis por mero cálculo aritmético. Iliquidez não 
identificada. MAJORAÇÃO NO FLUXO DE PAGAMENTOS. Cláusula que a impede. 
Inadmissibilidade. Necessidade de intervenção no volume de pagamentos na hipótese de 
alteração do quadro geral de credores. Avaliação do caixa (real e projetado) constituía 
obrigação da recuperanda. Inteligência do art. 51, IX, da Lei 11.101/05. Ilegalidade 
reconhecida. ALIENAÇÃO E ONERAÇÃO DE ATIVOS. Cláusula afastando a necessidade de 
autorização judicial. Inadmissibilidade. Violação do art. 66 da Lei 11.101/05. Precedentes. 
REMISSÃO. Pagamentos realizados por meio de depósitos em contas bancárias indicadas 
pelos credores. Previsão de remissão após 12 meses de inércia do credor em fazer essa 
indicação. Ilegalidade reconhecida. GARANTIAS. Novação recuperacional. Suspensão das 
demandas em face dos coobrigados. Inadmissibilidade. Liberação da garantia vinculada à 
manifestação expressa do credor e ao exercício da escolha de recebimento de seu crédito. 
Precedentes do STJ e desta Câmara Reservada. Inteligência da Súmula 61 do TJSP. 
GARANTIAS. Suspensão de protestos e inscrições em cadastros negativos de proteção ao 
crédito. Possibilidade. Necessidade de se observar, todavia, que a suspensão ora chancelada 
será mantida enquanto a recuperanda cumprir regularmente o plano de recuperação judicial. 
Precedentes. LEILÃO REVERSO. Possibilidade. Espécie do meio de recuperação judicial 
previsto no art. 50, I, da Lei 11.101/05. Inexistência de prejuízo aos credores que dele não 
participam. O oferecimento facultativo de deságio maior do que o previsto para a classe 
envolve direito patrimonial disponível e não interfere negativamente nos demais créditos. 
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DESCUMPRIMENTO DO PLANO. Convolação da recuperação judicial em falência. 
Impossibilidade de estabelecer condicionantes para a convolação. Consequência natural do 
descumprimento do plano. Determinação de competência do juízo, de ofício ou a 
requerimento. Inteligência dos arts. 61, § 1º, 62 e 73, IV, da Lei 11.101/05. Recurso provido 
em parte, com determinações e observação (Agravo de Instrumento n. 2128389-
08.2019.8.26.0000, TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel.: Des Gilson 
Delgado Miranda. Data de publicação: 30/01/2020) 

(g.n.) 
 

14. Sendo assim, opina o peticionante pela aplicação do controle de 

legalidade sobre a cláusula que versa sobre a remissão do crédito em razão do não 

credenciamento pelo credor no prazo previsto no plano de recuperação judicial. 

 

IV.II. DO DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

15. Por último, deve ser enfrentado o estipulado na cláusula 10 sobre o 

descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, previsto a partir de fl. 963 dos autos, 

que consignou o seguinte: 

 
“Em caso de descumprimento de qualquer disposição deste Plano, será convocada 
Assembleia de Credores no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do descumprimento, a 
fim de se deliberar uma emenda ao plano de recuperação judicial ou, então, as consequências 
previstas na LRF pelo descumprimento” 

(g.n.) 
 

16. Quanto as hipóteses de convolação de Recuperação Judicial em Falência, 

cumpre transcrever os arts. 61, §1º, 62, 73, IV e 94, III, “g”, da Lei 11.101/05, não 

suscetíveis de condicionantes ou afastamento pelo consentimento dos credores em 

Assembleia Geral de Credores, conforme passa a destacar: 

 
“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a 
manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as 
obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da 
concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. 
§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer 
obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos 
do art. 73 desta Lei.” 
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“Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer 
obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a 
execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei.” 
 
“Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: 
(...) IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na 
forma do § 1º do art. 61 desta Lei.” 
 
“Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:  
(...) III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação 
judicial:  
(...) g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação 
judicial.” 

 

17. De igual modo, com a finalidade de complementar a fundamentação 

legal acima, merece destaque o julgado que versa sobre caso similar ao do presente Plano 

de Recuperação Judicial, in verbis: 

 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE 
HOMOLOGA O PLANO E CONCEDE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL ÀS SOCIEDADES 
REQUERENTES. CREDOR QUE SE INSURGE CONTRA CLÁUSULAS QUE ESTENDE A NOVAÇÃO 
DAS OBRIGAÇÕES AOS COOBRIGADOS E ESTABELECE A CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA 
GERAL DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO. 1. Os credores têm 
assegurados direitos e privilégios frente a terceiros que estejam também obrigados ao 
pagamento de débitos da sociedade em recuperação. Art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005. 2. 
A novação das obrigações decorrentes do plano de recuperação judicial não alcança as 
garantias cambiais, reais ou fidejussórias, podendo os credores exercê-las contra terceiros 
por intermédio de ações e execuções ajuizadas em desfavor de fiadores, avalistas e 
coobrigados em geral. Art. 59, caput da Lei nº 11.101/2005. Entendimento consolidado pelo 
STJ no julgamento do REsp nº 1.333.349/SP pela sistemática do recurso repetitivo. 3. Basta 
o inadimplemento de qualquer obrigação prevista no plano dentro do prazo de 02 (dois) anos 
para que a recuperação judicial seja convolada em falência. Art. 61, § 1º, 73, IV e 94, III, "g" 
da Lei nº 11.101/2005. 4. Não é atribuição da Assembleia Geral de Credores deliberar sobre 
a medida adequada para sanear o descumprimento de obrigação e evitar a decretação da 
falência. Art. 35 da Lei nº 11.101.2005. 5. Nulidade das cláusulas constantes do plano de 
recuperação judicial. 6. Provimento do recurso. (TJRJ, Agravo de Instrumento 0053847-
82.2018.8.19.0000, Relator Desa. JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Julgamento: 
02/04/2019)" 

(g.n) 
 

18. Sendo assim, resta claro a impossibilidade de prevalência da referida 

cláusula, pois no caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, a decisão 

em relação a convolação em falência compete ao Juízo Recuperacional, por força dos 

dispositivos supramencionados. 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

19. Diante de todo o exposto, a Administração Judicial afirma que as 

informações contidas no Plano de Recuperação Judicial estão em conformidade com os 

fatos narrados e os documentemos apresentados pela Recuperanda quando da 

distribuição do pedido de recuperação judicial. 

 

20. No mais, até o presente momento não foi constatada qualquer conduta 

prevista no artigo 64 da Lei 11.101/05 que possa ensejar no afastamento dos 

administradores da Recuperanda. 

 

21. Além disso, apresenta as suas considerações ao MM. Juízo quanto ao 

Plano de Recuperação Judicial para que, caso assim entenda e o plano seja aprovado na 

Assembleia Geral de Credores, realize o controle de legalidade das cláusulas (i) 6.1.2. - 

que prevê a preclusão do direito perseguir o crédito pelo credor em caso de não 

credenciamento e (iv) 10 - que estabelece as hipótese e condições que devem ser 

preenchidas para que o Plano de Recuperação Judicial possa ser considerado 

descumprido e seja decretado a falência da sociedade. 

 

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2021. 

 

Rafael Werneck Cotta 

OAB/RJ nº 167.373  
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