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Rua Bayard Toledo Mércio, 66 - Bairro: Canudos - CEP: 93548011 - Fone: (51) 3553-5500 - Email:
frnovohambvre@tjrs.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5018858-43.2021.8.21.0019/RS

AUTOR: INDUSTRIA DE MODULADOS DIMELLO LTDA
AUTOR: HANORD DO BRASIL LTDA.

AUTOR: DIVIDER DIVISORIAS LTDA

AUTOR: DIMELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
AUTOR: DICASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AUTOR: WALL SYSTEM - SISTEMAS MODULARES LTDA

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

Cuida-se da Recuperação Judicial das empresas Recuperação Judicial
de Wall System – Sistemas Modulares Ltda., Indústria de Modulados Dimello
Ltda., Hanord do Brasil Ltda., Divider Divisórias Ltda., Dimello Materiais de
Construção Ltda. e Dicasa Comércio e Representações Ltda. na qual, após
realizada a Assembleia Geral de Credores, em primeira convocação, o
Administrador Judicial trouxe aos autos a ata, com as seguintes conclusões (Evento
495): o plano de recuperação judicial apresentado pelas Recuperandas no Evento
493, foi submetido a decisão dos credores eventual suspensão da Assembleia, em
vista de manifestações alertando sobre a necessidade de melhor análise na
modificação apresentada. Entretanto, em votação, restou decidida pela sua
manutenção. Após, realizada a votação sobre o plano de recuperação judicial, este
foi aprovado por maioria do capital representado.

 O resultado por votação pelas classes presentes resultou na aprovação
pela Classe Trabalhista, com 100%; pela Classe Quirografária, 66,67% por cabeça e
62,32% pelo valor dos créditos;  e pela Classe ME e EPP, com 100%.

A Assembleia aprovou ainda a venda do imóvel no município de
Gramado, pelo valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), por 73,39% dos
credores presentes.

Vieram os autos conclusos.

Relatei brevemente.

Decido.
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O que se apresenta ao juízo para decisão é o resultado da Assembleia
de Credores atestado na Ata do Evento 495 que logrou aprovação nas três classes
dos credores presentes em assembleia, alcançando as condições do art. 45, da Lei
11.101/20051, impondo-se a concessão da Recuperação Judicial, na forma do art. 58,
caput, segunda parte, também da Lei 11.101/20052. 

Passo ao exame das cláusulas do PRJ, realizando o controle judicial.

DO CONTROLE JUDICIAL DO PLANO

Consoante já dito, trata-se de recuperação judicial com tramitação
célere, ajuizada em meados de Setembro de 2021, que logrou aprovação do PRJ em
primeira convocação da assembleia. 

Contudo, tal não afasta a necessidade do exame judicial de suas
cláusulas, a fim de apurar se não ofendem normas de direito público ou mesmo o
interesse de credores minoritários, o que faço  em atenção às ressalvas apontadas em
assembleia (Evento 495-ATA2) às objeções apresentadas nos autos pelos credores os
credores BANCO BRADESCO S/A (Eventos 197 e 298), CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL (Evento 301) e ITAÚ UNIBANCO S.A (Evento 314) mas, também,
independente de manifestação dos credores, examino também as nulidades
cognoscíveis de ofício.

O Plano de Recuperação a ser considerado é o apresentado no Evento
170, com as modificações e aditamentos do Evento 493.

Em sua objeção ao PRJ, o credor BANCO BRADESCO S.A,
impugnou preliminarmente o deferimento do processamento em consolidação
substancial que incluiu empresas inativas, requerendo a revisão da autorização. Com
relação ao plano, objetou a Cláusula 5 (constituição de garantias) formulada de
modo genérico, (reorganização societária) permitindo a separação dos ativos em
uma empresa e dos passivos em outro, violando o disposto no art. 69 J da Lei
11.101/05, (dação em pagamento), que poderia recair sobre bens alienados
fiduciariamente; a Cláusula 6.1 (alienação ou locação de imóveis) por ausência de
valor mínimo indicado; Cláusula 6.3 (sociedade de propósito específico) por
ausência de individualização dos bens a reverter; Cláusula 7 (data base dos prazos
de vencimento das parcelas e três anos de carência e falta de detalhamento dos
pagamentos aos credores colaborativos); Cláusula 9 (novação aos coobrigados);
Cláusula 10 (alteração a qualquer momento e convolação apenas após nova
assembleia). Afirmou ainda da inviabilidade econômica-financeira do PRJ.
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O credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, por sua vez,
objetou o prazo de carência aos credores quirografários, a ausência de menção à
imputação de encargos punitivos à Recuperanda em caso de atraso no pagamento
das parcelas avençadas, a necessidade de convocação de assembleia para a
convolação em falência e a extinção das garantias.

Por fim, o credor ITAÚ UNIBANCO S.A objetou o leilão reverso, a
liberação dos coobrigados e das garantias sem o consentimento do credor, a
necessidade de convocação de assembleia para a convolação em falência, o prazo de
carência aos credores quirografários, o percentual de deságio e a correção pela TR
sem incidência de juros.

Em Ata, os mesmos credores fizeram expressamente constar que  não
concordam com a desconstituição das garantias originalmente constituídas,
manifestação que somaram-se os credores Banco do Brasil e Banrisul. 

O plano apresentado no Evento 170, com as modificações e
aditamentos do Evento 493, que detalhou as condições de pagamento aos credores
financeiros colaborativos, incluiu penalidades de mora e afastou a necessidade de
convocação de assembleia para a convolação " A configuração do descumprimento
autoriza os Credores Colaborativos de Serviços Financeiros a requerer a
convolação da recuperação judicial em falência", afasta a necessidade do exame
das objeções quanto a falta de detalhamento das condições de pagamento aos
credores colaborativos, a falta de previsão de correção e juros aos credores
colaborativos e a necessidade de convocação de assembleia para a convolação,
também por descumprimento de obrigação em favor dos credores colaborativos.

A aprovação do PRJ em assembleia, afasta as objeções de conteúdo
negocial, ex vi, deságio, carência, prazo de pagamento, juros e correção monetária, 
para todos os credores, colaborativos ou não, que votaram favoravelmente ou não ao
plano, pois resultado da negociação entre a devedora e seus credores que resolvem-
se pelo voto.

No entanto, superadas as questões negociais, tal não afasta a
necessidade de expungir-se do plano as nulidades e ineficácias, bem como dispor
sobre o prosseguimento do processo.

É fato consolidado e tranquilamente aceito pela doutrina e
jurisprudência pátrias que o controle judicial da legalidade de cláusulas do Plano de
Recuperação Judicial aprovado em assembleia se limita aos requisitos de validade
dos atos jurídicos, não podendo adentrar ao exame da viabilidade econômica ou de
outras questões de caráter negocial.
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Apenas como exemplo, cito a seguinte ementa do e. STJ, do ano de
2012, para mostrar que o entendimento não é recente:

“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. (REsp1314209⁄SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 22.05.2012, DJe 01.06.2012)

Assim, pelo aqui exposto, reafirmo e rejeito, mais uma vez, a
possibilidade de controle judicial sobre percentuais de deságio, prazos de
carência, prazos de parcelamentos e índice de correção monetária, matérias de
conteúdo negocial e, portanto, fora do âmbito de exame pelo juízo no controle da
legalidade do plano.

Rejeito, ainda,  a objeção com relação ao processamento da
recuperação judicial em consolidação substancial, autorizada previamente pelo juízo
e não reformada em assembleia pelos credores, que assim poderiam fazer, mediante
modificação autorizada pelo art. 35,I, da LRFE. 

Passo ao exame das demais cláusulas, ressalvadas, objetadas ou
mesmo de ofício.

DA CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS E DAÇÃO EM
PAGAMENTO

A constituição de garantias pelo devedor, para a captação de novos
recursos, bem como a dação em pagamento, são meios de recuperação
expressamente previstos na LRFE (art.50, IX). 

A redação da Cláusula 5, ao referir que as garantias e a dação em
pagamento poderão recair sobre quaisquer bens dos seus ativos não alcança os bens
objeto de alienação fiduciária, posto que não integram o ativo das empresas, posto
que em regra, nenhum bem alienado fiduciariamente pode ser transferido pelo
devedor, pois este não integra o seu patrimônio e sua propriedade é reservada ao
credor até a quitação da dívida. 

Portanto, não há ilegalidade em tais previsões e a questão das garantias
será examinada na cláusula própria.
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DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

O fato de estarem as empresas em recuperação judicial pelo regime da
consolidação substancial não impede a reorganização societária, como meio de
melhor administrar o grupo em recuperação, o que também não afasta a
solidariedade entre elas e a responsabilização patrimonial de todas para a quitação
das obrigações do PRJ.

Não há ilegalidade na previsão a qual, caso resulte na alienação de
parcela patrimonial, deverá ser previamente submetida aos credores na forma do
Art. 66, da LRFE, uma vez que não expressamente detalhada no PRJ.

DA ALIENAÇÃO OU LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Do mesmo modo que a reorganização societária, a alienação de ativos
não expressamente detalhada no PRJ - a exceção da alienação do imóvel deferida
em tutela de urgência e referendada na Assembleia - também demanda prévia
submissão aos credores na forma do Art. 66, da LRFE, inexistindo nulidade na
previsão.

A locação de ativos é atividade não sujeita à prévia estimativa do valor
dos alugueres, pois demanda submissão às condições de mercado quando da
contratação. 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

A criação de sociedade de propósito específico possui expressa
previsão no inciso XVI, do art. 50, da LRFE e visa o pagamento mediante a
adjudicação de ativos do devedor. Tratando-se de questão negocial, por evidente não
poderá se dar de modo unilateral pela devedora, nem poderá afetar bens que não
integrem seu patrimônio disponível, restando cláusula meramente autorizativa, que
não suprime a vontade dos credores para sua efetiva constituição.  

Sem previsão expressa, os ativos que forem carreados a SPE, também
deverão ser objeto de deliberação prévia na forma do art. 66, da LRFE. 

DO PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS

A Cláusula 7.2 prevê o pagamento dos créditos trabalhistas
incontroversos em em até 24 (vinte e quatro) meses a partir da data do trânsito em
julgado da homologação do Plano de Recuperação Judicial e os controvertidos no
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prazo de até 24 (vinte e quatro) meses do trânsito em julgado da decisão
homologatória do respectivo cálculo de liquidação ou da decisão que homologar
acordo, com atualização monetária pela variação da TR.

Embora a Classe I tenha aprovado integralmente o PRJ em assembleia,
a previsão de pagamento superior a 12 meses para créditos vencidos até a data do
pedido de RJ ofende ao disposto no art. 54 da LRFE3, somente admitindo-se a
extensão para os 24 meses propostos mediante as condições do §2º, do referido art.
544.

Se o legislador estabeleceu que os créditos trabalhistas deverão ser
pagos no prazo máximo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por até 02 (dois)
anos, hipótese em que a recuperanda deveria oferecer garantia idônea para
o pagamento da integralidade dos créditos trabalhistas, a oferta do prazo máximo
sem a previsão da garantia ofende à norma cogente de observação obrigatória.

Assim, sob pena de nulidade parcial da cláusula, reduzindo-se o prazo
do parcelamento para 12 meses, o grupo devedor deverá apresentar garantias
suficientes para a quitação da integralidade dos créditos trabalhistas.

Da mesma forma, tanto para os créditos trabalhistas, quanto para os
demais pagamentos, sob pena de insegurança, o termo inicial deverá ser considerada
a data da decisão de concessão da recuperação judicial, ressalvada a existência de
recurso com efeito suspensivo e somente na extensão em que deferido, ou seja,
somente às cláusulas ou parcela da decisão porventura suspensas.

DO LEILÃO REVERSO 

Não há nulidade na inclusão do leilão reverso como meio de
recuperação judicial tem previsão no art. 50, I, da Lei 11.101/05 e é condição
negocial que não prejudica aos credores que dele não participam, uma vez que
o oferecimento facultativo de deságio maior do que o previsto para a classe, em
troca de pagamento mais célere, envolve direito patrimonial disponível e não
interfere negativamente nos demais créditos. 

DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento diretamente pela devedora nas contas que os credores
informarem administrativamente é providência que  atende à celeridade e o melhor
interesse dos credores. No entanto, ainda que seja conclusão lógica que os
pagamentos que não forem feitos em razão de os credores não terem informado seus
dados bancários não sejam considerados descumprimento a esse plano, a afastar as
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penalidades de mora, a ausência de correção monetária até a data do pagamento, nos
moldes previstos no plano, enseja quebra da igualdade de condições aos credores da
mesma classe.

A correção monetária, quando prevista, não deve cessar pela simples
ausência de informações bancárias. Quando não houver previsão, o credor suportará
as consequências de seu atraso. 

DA ALTERAÇÃO DO PLANO

A cláusula 9.8 que prevê a possibilidade de alteração do plano é
meramente enunciativa, não outorgando o direito da devedora em simplesmente
alterar unilateralmente as cláusulas aprovadas, mas apenas representando o
entendimento jurisprudencial de que, por ser fruto de negociação, durante sua
execução, poderá suportar alterações, sempre respeitadas as disposições da Lei
11.101/2005.

Trata-se de procedimento já aceito pela jurisprudência e objeto do
enunciado nº 77 da II Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal,
assim disposto:

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 n. 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.

Sobre o tema, do TJRS:

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Pedido de convocação de nova
assembleia de credores, formulado pela empresa recuperanda, com o intuito de
apresentar proposta de modificação do plano anteriormente aprovado. Situação
não prevista pela lei que, ao mesmo tempo, não está nela vedada. As
particularidades do caso concreto, em face do princípio da preservação da
empresa, pela sua função social, na forma do art. 47 da Lei n. 11.101, recomendam
seja concedida a oportunidade. Recurso provido. (TJ-RS - AI: 70044939700 RS,
Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 15/12/2011, Sexta Câmara
Cível, Data de Publicação: 26/01/2012)

A faculdade da devedora anuir com a alteração decorre do simples fato
de que a rejeição da alteração não resultará na convolação em falência, mas na
manutenção do plano vigente, submetendo-se, contudo, às consequências do
descumprimento de suas cláusulas.
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DA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA A
CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA

A necessidade de convocação de assembleia geral antes de eventual
decretação de quebra, em caso de descumprimento do plano, disposta na Cláusula
10. 3 é cláusula nula, pois importa em usurpação da atribuição judicial a respeito,
com sua transferência aos próprios credores. 

Assim já decidiu o STJ:

“O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento
do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas
ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas
no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a
recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo
da recuperação.” (STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019).

Assim, qualquer credor, colaborativo ou não, financeiro ou não, poderá
requerer a convolação da recuperação judicial em falência, após trinta dias de
inadimplência, estendendo-se a todos a regra da Cláusula 7.3.1, do PRJ.  

DA SUSPENSÃO DAS GARANTIAS E DA QUITAÇÃO
FAVORECENDO AOS COOBRIGADOS

As cláusulas 9.5 e 9.6, que estendem os efeitos da novação atípica aos
terceiros garantes, com a liberação de todas as garantias, exoneração dos respectivos
fiéis depositários e extinção das ações não só contra a devedora, mas também em
face dos avalistas, fiadores, coobrigados e/ou seus garantidores é ineficaz em face
dos credores que não anuíram expressamente pela liberação das garantias ou
votaram contra a aprovação do PRJ. 

Cumpre salientar que a novação atípica decorrente da concessão da
recuperação judicial opera apenas em face das empresas em recuperação, mantidas
as obrigações dos avalistas e fiadores frente aos credores que não anuírem com a
liberação de suas garantias.

A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo, definiu a tese
de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o
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art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015),
resultando na edição da Súmula 581, assim vazada:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória"
(Súmula 581, Segunda Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Não se pode olvidar do conteúdo negocial das garantias, podendo o
credor abrir mão delas, concordar com sua suspensão e, também, com a quitação
também em favor do coobrigados, mesmo com eventual deságio nos pagamentos
conforme o plano.

Portanto, o que se deve interpretar da Súmula 581 acima é que a
simples aprovação do plano de recuperação da devedora principal não impede o
prosseguimento das ações contra os garantes, mas que é possível a inclusão de
cláusula negocial de supressão ou suspensão das garantias no plano, restando
matéria sujeita ao controle da legalidade do plano o exame se, uma vez aprovada tal
cláusula, se ela se aplica a todos os credores detentores de garantia, exclusivamente
aos credores que aprovaram o plano, ou se pode ser imposta aos credores que
restarem vencidos ou se ausentaram do conclave.

Assim, a extinção das ações e execuções em face dos coobrigados 
apenas é viável para as ações dos credores que expressamente aprovaram o plano,
sem qualquer ressalva ou objeção nesse ponto, nos termos em que decidido pelo STJ
no REsp abaixo ementado:

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas
aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não
sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do
titular da garantia real é indispensável na hipótese em que
o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (STJ -
SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

Logo, as cláusulas As cláusulas 9.5 e 9.6 não são nulas, mas ineficazes
aos credores detentores de garantias ausentes da votação, que votaram contra o
plano ou que ofereceram objeção ou ressalva à cláusula. 

Com relação às execuções individuais dos credores, com a novação
que impõe o pagamento nos moldes do plano de recuperação, e que não
possuam  garantes no polo passivo para que a ação prossiga, a melhor solução é a
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extinção.

Sobre a extinção, colaciono a seguinte ementa do STJ:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO
PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A
RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da
recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as
execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e
não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação
assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o
inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61
da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o
descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer
credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou
(c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há
possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de
recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja
inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação
específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o
credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso
especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015)

DO ENCERRAMENTO ANTES DO PRAZO DO ART. 61

A Cláusula 10.2 não é cláusula ilegal, uma vez que a atual redação do
Art. 61, dada pela Lei 14.112/2020, prevê que 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. 

Transmudando-se de obrigatoriedade para faculdade, em virtude da
alteração legislativa, o prazo de fiscalização judicial deixou de ser impositivo para 2
(dois), que se tornou o prazo máximo e passou a estar sujeito ao negócio jurídico
processual, exatamente o que se constituiu pela aprovação do Plano de Recuperação
que previu a extinção a qualquer tempo. 

Realizado o controle judicial do PRJ, passa ao exame da situação
fiscal.

 DA SITUAÇÃO FISCAL DAS RECUPERANDAS
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A redação do artigo 57 da LRFE exige da empresa que pleiteia o
benefício judicial a apresentação das certidões negativas de débitos tributários nos
termos dos artigos 151, 205, 206, todos da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), para a concessão da Recuperação Judicial.

A questão da situação fiscal da empresa em recuperação judicial tem
se mostrado tormentosa na doutrina e na jurisprudência pátrias, sendo objeto de
discussão e recurso na quase totalidade das ações, posto que enquanto o passivo
fiscal das empresas em situação de crise, no mais das vezes, mostra-se equivalente
ou maior que a soma dos créditos sujeitos ao concurso recuperacional, as condições
de parcelamento negociadas com o fisco são, ou eram, invariavelmente, muito
desvantajosas, se comparadas às condições de pagamento dos demais credores.

Até recentemente este juízo, em atenção à jurisprudência dominante do
STJ, vinha dispensando a apresentação das certidões negativas, inclusive de ofício.
Contudo, após as alterações introduzidas pela Lei na Lei 10.522/2002, em especial a
inserção do Art. 10-A, com condições de parcelamento mais favoráveis à empresa
em Recuperação Judicial, e o Art. 10-C, com a possibilidade da transação tributária,
cuja janela de realização é até o momento do Art. 57, da LRFE, tem-se que
obrigatoriamente a empresa que postula a recuperação judicial deve produzir, no
momento processual fixado por lei, sua manifestação sobre as negativas fiscais, ou
as apresentando, ou comprovando a adesão ao parcelamento, ou mesmo a proposta
de transação tributária, sob pena de perder a oportunidade, não sendo mais deferido
ao juízo afastar de ofício a exigência.

Não se pode olvidar que o conhecimento do passivo fiscal e a
demonstração dos ajustes ou encaminhamento de parcelamento, ainda que tais
créditos não se sujeitem à Recuperação Judicial, é providência necessária, inclusive
para o exame da viabilidade da recuperação frente ao montante de dívidas e os
resultados mensais da atividade afim. No entanto, tenho que para a concessão da
recuperação a obrigação se satisfaz com a  apresentação das negativas ou positivas
com efeitos de negativa, diretamente ao Administrador ou simplesmente acostadas
aos autos, sob pena de ofensa ao princípio da preservação da empresa, expresso no
artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, basilar e norteador da recuperação da empresa,
além do princípio constitucional da preservação do trabalho humano e a busca do
pleno emprego (artigo 170, caput, e inciso VIII, da Carta Maior).

Mesmo se positivas as certidões, terá a devedora a oportunidade de
compor com o fisco, o que não se resolve em exíguo prazo. Da mesma sorte, 
aguardar-se o lapso temporal necessário para a solução das tratativas
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administrativas, antes da concessão da recuperação judicial,  laboraria em prejuízo
aos credores, que teriam seus pagamentos retardados e fragilizaria à recuperanda em
sua negociação.

Sobre o ponto destaco o julgamento do REsp. 1187404 pelo STJ, na
qual foi declarado expressamente que qualquer interpretação que inviabilize ou não
fomente a superação da crise da empresa em recuperação judicial contraria
a lei, fundamento que não se afasta pela outorga de meios mais favoráveis ao
parcelamento do débito fiscal das empresas em recuperação judicial.

Ademais, o fisco poderá a qualquer momento postular a convolação da
Recuperação Judicial em Falência quando comprovadas as hipóteses dos incisos V e
VI do Art. 73 da LRFE, mormente se a devedora não lhe procurar para buscar
compor sua dívida fiscal, o que demonstra que não está desassistido o crédito fiscal.

Assim, a solução que se mostra mais adequada a fazer valer os
princípios do Art. 47 da Lei 11.101/2005 é de conceder a recuperação judicial,
fixando prazo para a devedora comprovar sua situação fiscal e demonstrar a
composição com o fisco, nas modalidades concedidas para as empresas em
recuperação judicial. 

CONCLUSÃO

Ante o exposto, na forma do artigo 58, caput, da Lei nº
11.0101/05, HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO, COM AS
RESSALVAS DA PRESENTE DECISÃO, e  CONCEDO A RECUPERAÇÃO
JUDICIAL das empresas Wall System – Sistemas Modulares Ltda., Indústria de
Modulados Dimello Ltda., Hanord do Brasil Ltda., Divider Divisórias Ltda.,
Dimello Materiais de Construção Ltda. e Dicasa Comércio e Representações Ltda.

Fixo às recuperandas o prazo de 90 (noventa) dias para comprovar as
tratativas de regularização de seu passivo fiscal, devendo acostar previamente aos
autos, no prazo de 30 (trinta) dias, as certidões atestando a atual situação fiscal.

Fixo às recuperandas o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentarem garantias suficientes para a quitação da integralidade dos créditos
trabalhistas. Na ausência ou rejeição, o prazo máximo será de 12 (doze) meses,
contados da decisão de concessão da recuperação judicial. 

Explicito que o termo inicial de todos os pagamentos será da decisão
de concessão da recuperação judicial, naquilo que não sujeita à recurso com efeito
suspensivo. 
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Aprovada a alienação do apartamento nº 302 do Edifício Residencial
Garmisch, localizado na Rua Rosenfeldt, nº 801, Bairro Planalto, na cidade de
Gramado/RS, e respectivo box de estacionamento, matrículas Matrícula nº 22.221 e
nº  22.205, do Registro de Imóveis de Gramado, pela proposta do Evento 319-
OUT2, defiro a expedição de alvará e ofício ao RI para a liberação para a liberação
de todos os gravames que impeçam a transmissão da propriedade, em especial do
gravame oriundo da cautelar fiscal.

Fixo o prazo de 90 (noventa) dias para a prestação de contas do
negócio, inclusive com a comprovação da repactuação do crédito tributário que
ensejou o gravame pela cautelar fiscal.  

 Publique-se, registre-se e intimem-se o Administrador Judicial, o
ilustre Representante do Ministério Público, as Requerentes e os demais
interessados.

Intimem-se, ainda, às Fazendas Públicas da União, do Estado do Rio
Grande do Sul e dos Municípios de Novo Hamburgo/RS e Campo Bom/RS, bem
como ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS (artigo 58, § 3º, Lei nº
11.101/05, incluído pela Lei nº 14.112/20), os quais deverão ser previamente
cadastrados no presente feito, a fim de terem ciência de todo o processado, assim
como dos termos da presente decisão concessiva da Recuperação Judicial.

Cumprirá à Administração Judicial, por sua vez, fiscalizar a execução
do plano de recuperação judicial, na forma, prazo e nas condições estabelecidas bem
como pronunciar-se sobre a venda de ativos outros que os relacionados no plano, no
momento oportuno.

Demais diligências legais.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE KOSBY BOEIRA, Juiz de Direito, em 5/6/2022,
às 1:9:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no
site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
informando o código verificador 10020030168v20 e o código CRC 5e2ed17c. 
 

1. Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no
art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta.§ 1º Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art.
41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos
créditos presentes à assembléia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes.§ 2º Nas
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classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples
dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. (Redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 2014)
2. Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano
não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-
geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei.
3. Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos
créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do
pedido de recuperação judicial.
4. § 2º O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser estendido em até 2 (dois) anos, se o plano de
recuperação judicial atender aos seguintes requisitos, cumulativamente: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)I - apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)II - aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes
de acidentes de trabalho, na forma do § 2º do art. 45 desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)III - garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. (Incluído pela Lei nº 14.112,
de 2020)
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