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DECISÃO
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Requerente:
Tipo Completo da Parte
Passiva Principal <<
Informação indisponível
>>:

1005938-25.2016.8.26.0510
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Delzan Logistica Ltda e outro
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lia Beall

Vistos.

PROIBO a juntada a estes autos de habilitações retardatárias, ou mesmo de
certidões de habilitação provenientes da Vara do Trabalho. Tais documentos devem ser
autuados como habilitação retardatária, abrindo-se vista ao Administrador Judicial.
1) Quanto ao pedido de deferimento da recuperação judicial, algumas
observações tenho a fazer.
O administrador judicial opinou pelo deferimento do plano de recuperação
judicial apresentado e aprovado pelos credores na Assembléia Geral de Credores em
14/08/2018.
O plano de recuperação judicial deve ser homologado, ao passo que foi
aprovado pela Assembleia Geral de Credores conforme os critérios estabelecidos pelo art.
45 da Lei nº 11.101/05. Os credores, pelo quórum legal, deliberaram sobre o plano
originalmente apresentado, bem como sobre as modificações propostas em AGC e se
afirmaram suficientemente esclarecidos e convencidos para sua aprovação. O mérito do
plano de recuperação judicial deve ser analisado pelos credores em AGC, não cabendo ao
juízo interferir em aspectos do plano referentes aos meios de recuperação, formas de
pagamento, prazos, deságios, dentre outros. Observa-se que o plano, com alterações, foi
aprovado por maioria dos pertencentes às classes III e IV, únicas votantes. Nesse sentido,
sobre o mérito do plano e sua forma de aprovação, a manifestação da AGC é soberana e
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deve ser homologada judicialmente, vez que a decisão dos credores foi tomada de forma
livre e regular, com ciência inequívoca de todos os aspectos do plano de recuperação
judicial e com observância do quórum legal de aprovação, inexistindo quaisquer indícios de
vício de consentimento ou de qualquer outro elemento que pudesse infirmar a legalidade do
negócio jurídico (erro, dolo, coação, simulação ou fraude).
O prazo de carência diz respeito ao mérito do plano, estando os credores
cientes de que o descumprimento de obrigações posteriores ao biênio de fiscalização
judicial não importará na convolação automática da recuperação judicial em falência.
Nesses termos, o plano de recuperação judicial aprovado pelos credores deve ser
homologado.
É certo que a devedora não juntou aos autos as certidões negativas de
débitos tributários, conforme exige o art. 57 da LRF. Contudo, essa exigência não pode
levar, automaticamente, à decretação da falência. Isso porque, segundo o sistema vigente, o
devedor em recuperação judicial deveria apresentar certidões negativas de débitos fiscais ou
comprovar o parcelamento dos débitos tributários, nos termos de lei específica a ser editada
conforme art. 68 da LRF, como condição para a concessão da recuperação judicial. É certo
que a Lei nº 13.043/14, que entrou em vigor em novembro de 2014, criou parcelamento
próprio para empresas em recuperação judicial, mas apenas relacionado aos tributos
federais. Todavia, ainda não existe legislação própria relacionada aos tributos estaduais e
municipais. Nesse sentido, enquanto não houver um sistema completo de equalização do
passivo fiscal das empresas em recuperação judicial, não será possível exigir a apresentação
da certidão referida no art. 57 da LRF como condição de deferimento do pedido
recuperacional.
Nesses termos, diante da relevante finalidade social da lei de preservação da
empresa, dos empregos e da atividade econômica, deve-se dispensar a apresentação de
certidões negativas de débitos fiscais para o caso em questão. Destaque-se que tal dispensa
não causa prejuízo ao fisco, tendo em vista que o crédito tributário não se sujeita ao plano
de recuperação e as execuções fiscais não estão sobrestadas pelo processamento da
recuperação judicial. Observo, ainda, que a opção de parcelamento de tributos federais
adequada às empresas em recuperação judicial foi trazido pela Lei nº 13.043/14 que,
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atualmente, está em vigor e já se encontra regulamentada. Assim, embora não possa ser
considerada pré-requisito para a concessão da recuperação judicial, trata-se de lei que cria
parcelamento próprio para empresas em recuperação judicial ao qual poderá aderir a
recuperanda. Destaque-se, por fim, que o deferimento do processamento da recuperação
judicial não cria prejuízo ao fisco, vez que os débitos fiscais não estão sujeitos ao concurso
de credores.
O único ponto apresentado, no entanto, diz respeito à objeção apresentada
pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal quanto à exclusão da possiilidade de
acionar avalistas e demais coobrigados.
Evidente que diante da possibilidade prevista no artigo 49, §1º da Lei n°
11.101/05, a cláusula do plano que impede tal faculdade afronta a lei e o princípio da
inafastabilidade da jurisdição e por isso tal cláusula é nula e não gera qualquer efeito para
os credores.
Posto isso, com fundamento no art. 58 da Lei n. 11.101/05, concedo a
recuperação judicial a DELZAN LOGÍSITICA LTDA – EPP (CNPJ 05.232.912/0001-66)
e TRANSPORTDORA DELZAN - EIRELI, (CNPJ 02.426.588/0001-75), destacando-se o
seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei.
Os pagamentos deverão ser efetuados diretamente aos credores, que deverão
informar seus dados bancários diretamente às recuperandas, ficando vedado, desde já,
quaisquer depósitos nos autos.
Intime-se.

Sumare, 28 de setembro de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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