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DESPACHO/DECISÃO

Vistos, etc.

Cuida-se de Pedido de Recuperação Judicial formulado
pelo  Grupo  Empresarial  formado  pelas  empresas  AUTOLUB
ATACADISTA  DE  LUBRIFICANTES  LTDA.  (CNPJ  nº
04.115.990/0001-64),  CARGOLUB  TRANSPORTES  LTDA.
(CNPJ  nº  11.458.909/0001-04),  FORTILUB  COMÉRCIO  DE
PEÇAS  LTDA.  (CNPJ  nº  09.427.680/0001-07)  e  ESPANHA
COMÉRCIO  DE  FILTROS  LTDA.  -  EPP  (CNPJ  nº
08.728.030/0001-20), a qual tramitava originalmente na Comarca de
Ivoti/RS, tendo o feito sido redistribuído a este  Juízo em razão da
especialização em “Vara Regional Empresarial”, a partir de julho do
corrente, consoante r. decisão lançada às fls. 2.065 e verso dos autos
físicos (DESPDECPART23).

Em  seu  despacho  declinatório,  o  MMº  Juízo  da
Comarca  de  Ivoti/RS  afirmou  ter  conhecimento  da  Resolução
nº1252/2019-COMAG e, ao acolher pleito do Administrador Judicial,
fundamentou  o  envio  do  processo  na  precária  estrutura  de  seu
Cartório, com “deficit” de funcionários e no fato de comarca sem juiz
titular,  além da  complexidade  do  feito,  com longo  caminho  até  o
encerramento  e  na  possibilidade  da  Vara  Especializada  acelerar  a
tramitação do processo.

Quanto ao mais, verifico que, no presente feito, após o
deferimento  do  processamento  do  pedido  de  recuperação  judicial
formulado pelas  Requerentes  (fls.  832/833v dos autos  do processo
físico – OUT5/Evento), o feito tramitou de acordo com a legislação
de  regência,  tendo  sido  apresentado,  no  prazo  legal,  o  respectivo
Plano de Recuperação Judicial (Out7 e Out8 – fls. 1.151/1.203 - e
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Anexos  de  Projeção  do  Resultado  Econômico;  Demonstrativo  do
Plano  de  Pagamento  e  Projeção  do  Fluxo  de  Caixa;  Laudo  de
Avaliação  de  Bens  (documentação  das  fls.  1.204/1.245),  os  quais
recebeu, ainda,  a retificação das fls. 1.706/1.757 e Anexos das fls.
1.759/1.762 (OUT11); os aditivos das fls. 1.895/1.908, repristinado às
fls. 1.913/1.925 (OUT 12) e fls. 1.944/1.954.

Após opostas objeções - por parte do Banco Bradesco
S.A,  (fls.  1.286/1.291  –  ratificado  às  fls.  1.545/1.551  –  OUT09  e
OUT10); e da Caixa Econômica Federal (fls. 1.552/1.555 – OUT10) -
o Plano foi submetido à Assembleia Geral de Credores, que, por sua
vez, depois de várias suspensões deliberadas pelos próprios credores,
na  data  de  22  de  janeiro  de  2019,  foi,  finalmente,  colocado  em
votação, sendo, então, aprovado por unanimidade nas Classes I e IV,
e, por 59,35% dos credores da Classe III, sendo que um único credor
de tal classe, detentor de crédito representativo de 40,65% votou pela
rejeição do plano, bem como que a Credora Total Lubrificantes Ltda.,
por  força  de  medida  liminar  concedida  pelo  e.  TJRS  (AI  nº
70079068144  –  fls.  1.927/1.934  –  OUT12  e  OUT13),  votou  em
separado, também, pela rejeição do Plano de Recuperação Judicial,
conforme Ata das fls. 2.001/2.006 dos autos físicos do processo (Out
13).

O  Administrador  Judicial,  ao  juntar  a  Ata  da
Assembleia  Geral  de  Credores  em  questão,  aduzindo  terem  sido
satisfeitos  os  artigos  42  e  45  da  Lei  nº  11.101/05,  requereu,  com
fulcro  no  artigo  58  da  mesma  Lei,  a  homologação  do  Plano  de
Recuperação  Judicial  (fls.  1.999/2.000  dos  autos  físicos)  e
consequente  concessão  da  Recuperação  Judicial  das  Requerentes.
Porém,  o  MMº  Juízo  em  que  o  feito  tramitou  originalmente,
determinou  que,  em  razão  do  recurso  aviado  pela  Credora  Total
Lubrificantes Ltda., o feito deveria aguardar o trânsito em julgado da
decisão de mérito do agravo supramencionado - em que pese negado
provimento pelo e. Juízo “Ad Quem”  (ofício das fls. 2.028 – OUT
13) - para ulterior análise e deliberação do pleito de homologação do
plano então formulado (fls. 2.013 e verso dos autos físicos).

Idêntico  pleito  foi  formulado  pelas  Recuperandas  em
sua  manifestação  das  fls.2.014/2.017;  bem  como  estas  postularam
autorização judicial para alteração social junto a JUCERGS, em razão
da  alteração  do  cadastro  de  localização  da  rua  de  sua  sede  (fls.
2.032/2.033),  o  que,  após ouvido o Administrador Judicial,  que  se
manifestou  favoravelmente  às  fls.  2.041/2.042,  restou  deferido  (fl.
2.043).

Em  sua  última  manifestação  após  a  distribuição
eletrônica dos autos perante este Juízo Universal (inicial1 do evento
1), o Administrador Judicial informou que a credora Agravante, Total
Lubrificantes Ltda.,  no recurso Especial interposto junto ao e. STJ,
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“não obteve êxito na tentativa de ver reconhecido seu direito a votar
na  Assembleia  Geral  de  Credores“,  conforme  correspondência
eletrônica por ele recebida e decisão acostada aos autos (evento 1 –
Anexo DecSTJSTF30), reiterando, assim, o pleito de homologação do
Plano  de  Recuperação  Judicial,  bem  como  apresentando,  ainda,  o
Quadro Geral de Credores consolidado, requerendo sua publicação no
Diário da Justiça, “para todos os legais efeitos”.

Também informou,  em tal  manifestação,  que  “às  fls.
2013 dos autos do processo físico foi expedida autorização para que
as Recuperandas alienassem o Caminhão Volvo Placas: IRR-5683,
desde  que  quitada  a  dívida  referente  a  alienação  fiduciária,  não
podendo ser vendido o veículo por menos de 80% da Tabela Fipe”,
sendo que “determinou o então Juízo da Recuperação Judicial  do
depósito de 60% do valor apurado com a venda e a apresentação de
prestação de contas,  no prazo de 15 dias a contar da tradição do
bem”, a qual ainda não foi apresentada aos autos pelas Recuperandas,
salientando, ainda, que as Empresas “não vêm juntando os balancetes
mensais  no  processo,  ou  disponibilizando-os  à  administração
judicial”, requerendo, portanto, a intimação das Requerentes para a
devida prestação de contas da alienação do veículo em questão,  e,
também, a juntada dos balancetes apurados nos exercícios de 2019 e
2020, a fim de propiciar a confecção dos relatórios mensais por parte
da Administração Judicial.

Vieram os autos conclusos.

Relatei brevemente.

Decido.

Primeiramente,  recebo  os  autos  digitalizados  do
processo físico n. 019/1.20.0000463-0, o qual passa a tramitar pelo
meio eletrônico.

Quanto  à  declinação  da  competência  para  o
processamento da lide pelo MMº Juízo de Ivoti/RS, muito embora a
Resolução nº 1252/2019 - COMAG que especializou o Juízo como
Vara  Regional  Empresarial  tenha  expressamente  afirmado  em  seu
artigo  3º,  inciso  I,  da  competência  para  os  feitos  novos,  sem
redistribuição  dos  processos  em  andamento,  mister  salientar  das
razões da especialização. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ há
muito tem recomendado a especialização de Varas em Recuperação
Judicial,  Falência  e  outras  matérias  de  direito  empresarial  como
ferramenta  de  modernização  e  efetividade  na  atuação  do  Poder
Judiciário com processos de Recuperação Judicial e de Falência.

Recentemente,  na  298ª  Sessão Ordinária,  realizada  no
dia 08 deste mês de outubro, o CNJ aprovou, nos autos do AUTO
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NORMATIVO – 0007683- 54.2019.2.00.0000, de modo formal, tal
recomendação,  sob  os  seguintes  fundamentos,  dentre  outros:  A
aplicação ineficaz das ferramentas legais do sistema de insolvência
empresarial  gera  prejuízos  sociais  gravíssimos,  seja  pelo
encerramento  de  atividades  viáveis,  com  perda  dos  potenciais
empregos,  tributos  e  riquezas,  seja  pela  manutenção  artificial  do
funcionamento  de  empresas  inviáveis,  circunstância  que  impede  a
produção de benefícios econômicos e sociais e atua em prejuízo do
interesse  da  sociedade  e  adequado  funcionamento  da  economia;
Estudos  indicam  que  as  varas  especializadas  em  Recuperação
Empresarial  e  Falência  são  significativamente  mais  eficazes  na
condução de processos afetos à matéria do que varas de competência
comum cumulativa; Na avaliação do Presidente do CNJ, constante na
página  do  próprio  Órgão,  a  referida  recomendação,  e  outras  duas
sobre  o  tema  empresarial,  são  mecanismos  que  objetivam conferir
efetividade, celeridade e segurança jurídica ao tratamento do processo
de recuperação judicial, extrajudicial e de falência.

Afirmou ainda o MD. Ministro: “Sob esse prisma e no
contexto da missão institucional do Conselho Nacional de Justiça,
insere-se,  também,  a  responsabilidade  de  estimular  a  atividade
econômica e preservar a função social da empresa e os interesses de
credores e  trabalhadores,  o  que exige procedimentos  mais  céleres,
efetivos e garantidores do adequado funcionamento e superação de
adversidades  econômico  administrativas  a  que  está  eventualmente
submetida a sociedade empresarial”. Consta ainda da Recomendação
que a especialização é recomendada para as Comarcas que receberem
pelo menos 30 processos anuais de Falência ou Recuperação Judicial
de Sociedades Empresárias (Art. 1º, §1º) e que a especialização por
região pode abranger comarcas de até 200 km de distância (Art. 1º,
§2º).

Sem olvidar dos critérios da Resolução do COMAG, e
sem qualquer  interesse  em avocar  competência  a  este  Juízo,  cabe
considerar, a fim de dispor sobre eventual conflito  negativo, que a
circunstância de ter havido a instalação da Vara Regional Empresarial
de Novo Hamburgo em julho de 2019, fez que a soma dos processos
novos  do  ano  de  2019  da  Comarca  de  Novo  Hamburgo,  com  os
distribuídos  após  julho  das  comarcas  integrantes  da  região,  não
ultrapasse  significativamente  o  piso  recomendado,  pelo  que  não
haveria prejuízo à jurisdição com o acréscimo pontual de feitos. Se
não há prejuízo ao exercício da jurisdição na Vara Especializada e,
segundo o Juízo declinante, a complexidade do feito pode resultar em
prejuízo  à  celeridade  quando  tramitando  em  vara  de  competência
comum cumulativa, não vejo razão para suscitar conflito, providência
que retardaria ainda mais a tramitação da lide.

Portanto,  ao  largo  do  marco  temporal  fixado  pela
Resolução nº 1252/2019 – COMAG, tenho que, de modo excepcional
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e  exclusivamente  para  os  processos  de  Recuperação  Judicial  e
Falência, quando o juízo da Comarca inserida na área de competência
desta  Regional  entender  que  a  declinação  da  competência  melhor
preservará  a  condução  do  processo  e  a  realização  do  interesse
público, não havendo oposição das partes e interessados no feito, não
existe  razão  para  que  seja  aqui  instaurado  o  conflito  negativo  de
competência, salvo provocação das partes e interessados.

De ser salientado, ainda, que, embora a declinação tenha
ocorrido  em  novembro  do  ano  pretérito  (DESPDECPART23),  o
processo  físico  somente  foi  redistribuído,  de  fato,  a  esta  Vara
Especializada  em  julho  do  corrente  ano,  via  malote  judicial,
retardamento  que  se  deu  em  razão  do  Sistema  Diferenciado  de
Atendimento de Urgência (SIDAU) ao qual as comarcas encontram-
se submetidas, imposto por atos do CJN e do e. TJRS, decorrente da
pandemia do Novo Coronavírus (COVID 19).

Feitas tais considerações preliminares, passo ao exame
do pedido de  concessão da Recuperação Judicial  propriamente,  tal
qual  formulado  pelas  Requerentes  e  ratificado  pelo  diligente
Administrador Judicial.

Diante das peculiaridades do caso ora “sub judice”, ao
exame do Plano de Recuperação Judicial e Aditivos submetido aos
Credores  das  Devedoras  -  consoante  se  vê  da  Ata  da  Assembleia
Geral de Credores (2ª convocação) e Anexos das fls. fls. 2.001/2.006
- denota situação que vem se repetindo nos pedidos originários de
recuperação judicial de empresas submetidos a este Juízo Universal,
no sentido de que, depois de severas dificuldades na tramitação do
feito e na obtenção da anuência da maioria dos credores sujeitos ao
plano, é lograda a aprovação da proposta, ainda que alterado o Plano
de  Recuperação  inicialmente  apresentado,  o  que  tem  se  mostrado
natural, em razão das intensas negociações durante o período de “stay
period”.

No caso em tela, ainda, a demora na tramitação do feito,
sobretudo após a designação da Assembleia Geral de Credores para a
deliberação quanto ao Plano de Recuperação Judicial e respectivos
aditivos  apresentados,  deu-se,  também,  em  razão  do  recurso  de
Agravo de Instrumento aviado por Total Lubrificantes Ltda., a qual
obteve,  inicialmente,  concessão  de  liminar  com  efeito  suspensivo
ativo para que seu voto fosse colhido em separado, concedido pelo e.
TJRS nos autos do AI nº 70079068144, tendo a ilustre Julgadora da
comarca de Ivoti/RS, por sua vez,  ao ser-lhe submetidos os pleitos
das  Autoras  e  da  Administração  Judicial  para  a  concessão  da
recuperação judicial àquelas, determinou que a pretensão aguardasse
o trânsito em julgado quanto ao mérito do recurso então aviado (fls.
2.013 e verso dos autos físicos), o que, no entanto, somente veio a
ocorrer recentemente, em meados de maio do corrente, em razão de
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recurso  especial  igualmente  interposto  pela  Agravante  junto  ao
Colendo STJ em razão do não provimento do Agravo de Instrumento,
consoante acórdãos e extratos de julgamentos acostados nos Anexos
do  evento  1  –  Out  24  a  Ou28  -  RECESPEC29  e  DecSTJSTF30,
respectivamente.

Afasta a possibilidade do cômputo do voto em separado,
que traria efeitos à Classe III,  o Plano de Recuperação Modificado
restou  aprovado  pelos  credores  nos  termos  da  Ata.  Assim,  as
alterações  e  a  aprovação  em  assembleia  afastam  as  razões  das
objeções apresentadas pelos credores que o aprovaram, restando os
demais,  objetantes  ou  não,  que  votaram  desfavoravelmente
submetidos à vontade da maioria regularmente consolidada, na forma
do artigo 45, da LRF, o que implica na novação atípica de todos os
créditos sujeitos à recuperação judicial (art. 59, LRF).

No  que  diz  com  as  cláusulas  pactuadas,  verifico,  ao
exame do controle judicial da legalidade, que o Plano de Recuperação
não  ofende  às  disposições  legais  da  Lei  11.101/2005,  respeita  o
direito dos credores, individualmente considerados e em classes, não
lhes impondo sacrifícios além dos legalmente autorizados, resultando
que,  consoante  disposição  do  artigo  58,  também  da  referida
legislação, merece homologação.

Relativamente  às  mainfestações  apresentadas  pelos
credores,  constantes  em  Ata  de  Assembleia  e  em  seus  anexos,
reafirmo  que  as  decorrentes  da  submissão  à  vontade  da  maioria
restam superadas com a aprovação do Plano. Ademais, as alegações
apresentadas  em  anexos  à  Ata  de  Assembleia  não
apontam  ilegalidades  sujeitas  ao  controle  judicial.  A  CEF  apenas
afirma da liquidação de contrato por terceiros, o que torna inexigível
o pagamento pelo plano, mas não afeta o quórum e os votos, a teor do
art.  39,  §2º,  da  LRFE. O Banrisul,  por  sua vez,  apenas  acostou a
orientação dada aos seus representante, pela aprovação do aditivo e
manutenção das garantias. 

Apenas a observar, ainda no tema do controle judicial
do Plano de Recuperação, que em caso de descumprimento do PRJ, a
situação  será  interpretada  à  luz  dos  artigos  61  e  62  da  Lei
11.101/2005, para que a sanção ao inadimplemento durante o prazo
do  artigo  61  seja  a  convolação  em  falência,  nos  termos  de  seu
parágrafo  único  e,  para  descumprimento  posterior,  que  ainda  será
considerado  descumprimento  do  plano,  a  consequência  será  que
qualquer credor submetido à recuperação judicial poderá requerer a
execução específica ou a falência com base no artigo 94 desta Lei.

Por fim, há que se dispor, igualmente, e modo prévio,
sobre o conteúdo do artigo 57 da Lei nº 11.101/2005, que exige da
empresa  ou  grupo  empresarial  que  pleiteia  o  benefício  judicial,  a
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apresentação  após  a  assembleia  das  certidões  negativas  de  débitos
tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25
de  outubro  de  1966  (Código  Tributário  Nacional)  para  que  seja
concedida  a  recuperação.  Penso  que  a  imposição  da  vinda  das
certidões negativas previstas no artigo 57 da referida Lei Falimentar,
não importa na imperiosidade de que a situação fiscal da empresa em
recuperação seja de regularidade fiscal, comprovada pelas certidões
negativas  ou  positivas  com  efeito  de  negativa,  para  fins  de
homologação  da  aprovação  em  assembleia  e  concessão  da
recuperação.

Evidentemente,  o  conhecimento  do  passivo  fiscal  das
Recuperandas, ainda que tais créditos não se sujeitem à Recuperação
Judicial,  é  providência  sabidamente  necessária,  inclusive  para  o
exame durante  o  período  de verificação judicial,  pelos  credores  e,
excepcionalmente, pelo juízo da viabilidade da recuperação frente ao
montante de dívidas e os resultados mensais da atividade afim.

Contudo,  entendo  que  satisfaz-se  a  providência  pela
simples juntadas das certidões, negativas ou positivas, dando conta do
montante devido às Fazendas Públicas e a Previdência Social, dando-
se  conhecimento  a  estas  das  condições  do  plano  e  da  sua
homologação judicial.

A existência de débitos, bem como a discussão sobre a
viabilidade de eventuais parcelamentos, não impedem a homologação
do plano e a concessão da recuperação das empresas,  sob pena de
ofensa ao princípio da preservação da unidade produtiva, 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).

Sobre o ponto destaco,  ainda,  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. Portanto, com base
nesse entendimento, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)  definitivamente  afastou  a  exigência  de  certidões  negativas
tributárias para homologação do plano de recuperação.

Portanto,  a  par  de  tais  ressalvas,  e  na  esteira  das
considerações do diligente Administrador Judicial  (INIC1 – evento
1), o feito encontra-se apto à concessão da Recuperação Judicial das
Requerentes, nos termos do Plano e Modificativos apresentados em
consolidação  substancial  e  aprovado  em  Assembleia  Geral  de
Credores,  pois  consoante  se  destaca  da  respectiva  Ata  da  2ª
convocação (fls. 2.001/2.006 dos autos físicos do processo - Out 13)
houve a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores,
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os quais analisaram amplamente a viabilidade econômico-financeira
do  Grupo  empresarial  requerente  do  benefício  legal,  e  ausente
qualquer ilegalidade que o comprometa, há que prevalecer a vontade
manifestada pela maioria presente no conclave.

Na  hipótese  dos  autos,  a  aprovação  do  Plano  de
Recuperação  Judicial  submetido  aos  credores,  ocorreu  por  maioria
dos presentes na AGC, na medida em que obteve a aprovação, por
unanimidade,  nas  Classes  I  e  IV,  e,  por  59,35%  dos  credores  da
Classe  III,  sendo  que  um  único  credor  de  tal  classe,  detentor  de
crédito  representativo  de  40,65%  votou  pela  rejeição  do  plano,
devendo ser considerado, ademais, que a Credora Total Lubrificantes
Ltda.,  embora  tenha  votado,  em  separado,  por  força  de  medida
liminar concedida pelo e. TJRS (AI nº 70079068144), também, pela
rejeição do Plano de Recuperação Judicial, a contabilização de seu
voto não afeta a decisão da maioria dos credores das Recuperandas.

Assim, há que ser concedida a recuperação judicial das
requerentes, eis que observadas as formalidades e cautelas previstas
em lei, salientando, quanto ao termo inicial do período de verificação
judicial, que o período de verificação judicial deverá observar a regra
do artigo 61 da Lei nº 11.101/2005.

ANTE O EXPOSTO, DISPENSADA A EXIGÊNCIA
DE  QUE  AS  CERTIDÕES  DE  ÔNUS  FISCAIS  SEJAM
NEGATIVAS, E NA FORMA DO ARTIGO 58 E SEGUINTES DA
LEI Nº 11.0101/05, HOMOLOGO O PLANO APROVADO EM
ASSEMBLEIA DE CREDORES  (FLS. fls. 2.001/2.006 dos autos
físicos do processo - Out 13), e, via de consequência, CONCEDO A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS POSTULANTES AUTOLUB
ATACADISTA  DE  LUBRIFICANTES  LTDA.,  CARGOLUB
TRANSPORTES LTDA., FORTILUB COMÉRCIO DE PEÇAS
LTDA. e ESPANHA COMÉRCIO DE FILTROS LTDA. - EPP.

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

Oficiem-se, outrossim, às Fazendas Públicas da União,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  e  dos  Municípios  de  Novo
Hamburgo/RS e Ivoti/RS, bem como ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), dando-lhes ciência do Plano de Recuperação Judicial
aprovado,  instruindo  os  ofícios  com  cópias  da  ata  da  Assembleia
Geral e, ainda, com o inteiro teor da presente decisão concessiva da
Recuperação Judicial.

Quanto  ao  Quadro  Geral  de  Credores  consolidado,
deverá  o  Administrador  Judicial  apresentar  a  minuta  atualizada  e
relacionar eventuais impugnações pendentes, para, uma vez solvidas,
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dar-se a homologação e publicação no Órgão Oficial.

Intimem-se as Recuperandas, outrossim, para, no prazo
de  30  (trinta)  dias,  apresentarem as  negativas  fiscais  negativas  ou
positivas, dando conta do montante devido às Fazendas Públicas e à
Previdência Social, nos termos da fundamentação supra; bem como,
no  mesmo  prazo,  deverão  apresentar  a  prestação  de  contas  da
alienação do veículo “  Caminhão Volvo Placas: IRR-5683”,  e,  por
fim, os balancetes apurados nos exercícios de 2019 e 2020, a fim de
propiciar  a  confecção  dos  relatórios  mensais  por  parte  da
Administração Judicial.

Diligências legais.

Documento  assinado  eletronicamente  por  ALEXANDRE  KOSBY  BOEIRA,  Juiz  de
Direito,  em 20/8/2020,  às  14:50:31,  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 10003294192v9 e o código CRC 525960f9.

Evento 6 - DESPADEC1 https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_docum...

9 of 9 27/08/2020 15:21


