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Vistos, 

 

 

C.C. Pavimentadora Ltda,  qualificado, postulou o  benefício da  

Recuperação Judicial, com fundamento na Lei 11.101/2005, cujo processamento do 

pedido foi deferido em 28/10/2015. A requerente declinou as causas pelas quais chegou à 

atual situação patrimonial, bem como as razões da crise econômico-financeira em que se 

encontra, justificando assim sua pretensão. 

O processo foi regularmente instruído e apresentado o plano de 

recuperação judicial, que sofreu objeções, sendo, então, realizada assembleia de credores, 

onde recebeu ajustes, sendo apresentada, em seguida, uma consolidação da proposta. 

Não adveio irresignação dos atos havidos na assembleia. 

Determinada a apresentação de esclarecimentos acerca da execução 

do Plano de Recuperação Judicial, veio manifestação da Recuperanda, com o que concordou 

o Administrador Judicial. 

Relatei sumariamente. 

Decido. 

A inicial foi instruída com os documentos exigidos no art. 51, da Lei 

11.101/2005. 
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Os editais de convocação de credores e cientificação da apresentação 

do plano de recuperação judicial (PRJ) foram regularmente publicados. As objeções dos 

credores, à vista desse plano, restaram superadas pela decisão da assembleia geral, que, 

soberanamente, aprovou o plano de recuperação judicial, consoante disposto na 

consolidação apresentada nas fls. 2205/2222. 

Essa consolidação do PRJ foi, ainda, explicitada, de modo a não deixar 

lacunas interpretativas quando da sua execução. As explicitações feitas pela Recuperanda 

satisfizeram o Administrador Judicial, incluindo no que tange ao múnus que lhe foi conferido, 

de exercer a administração de uma Sociedade de Propósito Específico. Nessas explicitações, 

convém realçar, resta afirmado que não remanesce nenhuma competência da Justiça do 

Trabalho para apreciar a solução das dívidas trabalhistas após incluídas no quadro geral e 

não há exclusão de encargos pelo cálculo de “valor presente” de dívida que seja paga 

antecipadamente. De regra, o “valor presente” se constitui na aplicação da cláusula geral 

contida no art. 1.426 do Código Civil, quando no valor da dívida estiverem computados juros 

até data futura, que não se alcança, por realizado o pagamento antes de atingi-la. Todavia, 

não havendo inclusão de juros pelo período futuro nas obrigações da Recuperanda, não há 

juros a serem excluídos, bastando que os encargos devidos sejam contados até a data do 

efetivo pagamento, não a data prevista (e futura) para esse pagamento. 

De outro lado, tem-se de ter presente que a devedora, ao propor a 

Recuperação Judicial, já há de ter examinado a possibilidade efetiva de execução e 

cumprimento do seu plano de soerguimento. Para tanto, já deve ter examinado a viabilidade 

do projeto a ser proposto. No caso, é-lhe exigível que já tenha examinado a viabilidade da 

execução do loteamento, inclusive com a obtenção das licenças ambientais e administrativas 

em geral. Portanto, a negativa ou demora na obtenção de licenças administrativas não podem 

ser consideradas como hipótese de força maior a justificar o descumprimento das obrigações 

nos prazos devidos, salvo se decorrentes de modificação da legislação de regência havida 

após a propositura da ação de recuperação judicial. 

A apresentação de certidões negativas fiscais não se mostra relevante, 

consoante já decidido pelo e. TJRS, como se vê nas fls. 2474/2479. 

Com isso, resta plasmado o ajuste entre devedores e credores sobre a 

extinção das obrigações anteriores ao pedido de recuperação judicial e a ela sujeitas, 

mediante novas obrigações, a serem atendidas nos termos expressos no plano de 

recuperação judicial, sem prejuízo das garantias constituídas, o que constitui a novação de 
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que trata o art. 59 da Lei nº 11.101/2005. 

Em face disso, é imperativa a concessão da recuperação judicial aqui 

postulada, pelo prazo de dois anos, onde a requerente haverá de implementar o plano 

chancelado em assembleia geral, consolidado nas fls. 2205/2222, com as explicitações de 

fls. 2463/2472 e as ora feitas, sob pena de decretação da falência. Por consequência, fica 

mantida a administração da sociedade empresária em recuperação judicial e o administrador 

judicial. 

Isso posto, concedo a  C.C. Pavimentadora Ltda  a recuperação 

judicial, aqui prosseguindo-se pelos próximos dois anos na implementação do Plano de 

Recuperação Judicial chancelado pela Assembleia Geral de Credores. No período, a autora 

usará, após o nome empresarial, a identificação “Em Recuperação Judicial”, na forma do art. 

69 da Lei nº 11.101/2005. 

Oficie-se à Junta Comercial do Estado para as devidas anotações. 

Transcorrido o prazo de dois anos sem que haja reclamação de 

descumprimento do plano de recuperação judicial, voltem para exame da extinção do 

processo. 

Custas “ex lege”. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Cachoeirinha, 11 de dezembro de 2017. 

 

 

Edison Luis Corso, 

Juiz de Direito 


