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COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS E INSOLVÊNCIAS 
Rua Márcio Veras Vidor (antiga Rua Celeste Gobato), 10 
___________________________________________________________________ 
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Natureza: Recuperação de Empresa 
Autor: Formilâminas Comércio Exportação Importação Produtos 

para Móveis Ltda. 
Réu: Formilâminas Comércio Exportação Importação Produtos 

para Móveis Ltda. 
Juiz Prolator: Newton Fabrício 
Data: 14/09/11 
 
 

Vistos etc. 

Trata-se de pedido de recuperação judicial requerido por 

FORMILÂMINAS COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

PARA MÓVEIS LTDA.. com base nos arts. 47 e 48, da Lei 11.101/2005, tendo 

sido deferido o processamento em 13.11.2009 (fls. 155/157). 

Com a regular tramitação da ação, a recuperanda apresentou 

o plano de pagamento previsto no art. 53, da Lei 11.101/2005 (fls. 191/221), no 

qual discorreu sobre as medidas a serem tomadas para a recuperação da 

empresa, tendo proposto o pagamento do passivo na forma disposta no item 

“7.2”, fls. 208/210. 

Determinada a intimação da Perita nomeada para se 

manifestar quanto aos aspectos técnicos do plano apresentado, esta 

apresentou o laudo (fls. 408/418. 

Publicada a relação prevista no art. 7º, § 2º, da Lei 

11.101/2005  e o aviso previsto no art. 53, da Lei 11.101/2005 (fl.500), houve 

apresentação de objeções pela credora Caixa Econômica Federal (fls. 523/524). 

Convocada a assembleia geral de credores, sobreveio o 

resultado de fls. 712/725, com a aprovação do plano proposto, com 

modificação, em assembleia, pela recuperanda. 

Intimada para apresentar as certidões negativas de débitos 

fiscais, conforme previsto no art. 57, da Lei 11.101/2005, a recuperanda não se 

manifestou (fl.769). 
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Mediante decisão proferida em agravo de instrumento 

(fls.608/611), a prorrogação do prazo da suspensão para as ações e execuções 

da recuperanda foi deferida. 

O Administrador se manifestou à fl. 773 opinando pela 

concessão da recuperação, independentemente da apresentação das certidões 

negativas de débitos fiscais. 

Os  balancetes contábeis foram apresentados nos próprios 

autos. 

Oportunizada vista ao Ministério Público para manifestação 

quanto à concessão da recuperação, este se manifestou pela homologação do 

plano de recuperação (fl.786). 

É O RELATÓRIO 

DECIDO. 

Trata-se de concessão de processamento de recuperação, 

em que a parte autora postulou o benefício previsto no art.  47, da Lei 

11.101/2005 para os credores referidos na inicial, com débitos no total de R$ 

3.276.697,81, conforme a relação de credores elaborada pelo Administrador 

(fl.500). 

Resulta da análise dos autos que a empresa preencheu os 

requisitos formais para a concessão da recuperação, tendo ocorrido objeções 

ao plano de pagamento apresentado, restando realizada a assembleia de 

credores, a qual, inicialmente, rejeitou o plano apresentado e, após, segundo 

faculta a lei, apresentou sugestão de alteração no plano pela recuperanda, com 

aprovação na  na forma descrita na ata de fls. 716/717. 

Não obstante as conclusões da Perita nos laudos periciais 

elaborados quanto à situação da empresa, ressalto que não cabe ao Juízo, em 

princípio, a análise da viabilidade econômica do plano de pagamento, mas tão 

somente dos aspectos formais diante do disposto no art. 58, da Lei 

11.101/2005, no qual constam as hipóteses em que pode ser concedida a 

recuperação quando não houver a aprovação do plano na forma disposta no art. 
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45, o que não é o caso dos autos. 

De outra parte, é oportuno ressaltar que, caso não cumprido o 

plano apresentado, a recuperanda se sujeita aos efeitos do disposto no art. 73, 

da Lei 11.101/2005, cabendo ao Administrador fiscalizar as atividades da 

devedora e o cumprimento do plano, conforme expressamente previsto no art. 

22, II “a” a “d”, da mesma Lei. 

Relativamente à apresentação das certidões negativas de 

débitos tributários, conforme previsto no art. 57, da Lei 11.101/2005, deve ser 

afastada a sua exigibilidade como condição para a homologação do plano de 

pagamento e a concessão da recuperação. Com efeito, a própria Lei 

11.101/2005 estabelece no seu art. 6º, § 7º, a não sujeição das execuções 

fiscais ao plano de recuperação judicial, podendo estas prosseguirem 

normalmente nos respectivos Juízos, situação também retratada no art. 187, do 

CTN e no art. 29, da Lei 6.830/80. 

 Por outro lado, o art. 68, da mesma Lei, refere que as 

Fazendas Públicas e o INSS ..”poderão deferir, nos termos da legislação 

específica, parcelamento de seus créditos...”, o que reforça a necessidade da 

flexibilização do comando impositivo do art. 57, da referida Lei. No entanto, 

inexiste regulamentação deste dispositivo até o momento, o que tem servido de 

parâmetro, também, para a dispensa da exigência das certidões negativas de 

débito tributário. 

Nesse sentido, refere Fábio Ulhoa Coelho: “O Poder 

Judiciário, acertadamente, tem dispensado a apresentação das certidões de 

inexistência de débito tributário exigida pelo art. 57 da LF como condição para o 

prosseguimento do processo de recuperação judicial enquanto a prometida lei 

do parcelamento não for editada. Comentários à Lei de Falências e de 

Recuperação de Empresas, (Ed. Saraiva, 7ª edição, pag. 199, 2010).” 

Na jurisprudência, observo que os Tribunais (São Paulo, Rio 

de Janeiro e Mato Grosso) tem afastado, com unanimidade, a necessidade de 

apresentação de certidões negativas de débito pelas empresas, a fim de que 

possa ocorrer a homologação do plano de pagamento. 
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Desta forma, estando evidenciado que as Fazendas Públicas 

podem prosseguir na cobrança dos créditos tributários, não se mostra coerente 

que seja obstada a concessão de recuperação, sob pena de inviabilizar a 

preservação da empresa e, por consequência, a manutenção dos empregos e 

dos próprios interesses dos credores, objetivos norteadores do instituto da 

recuperação, conforme disposto no art. 47, da Lei 11.101/2005. 

Diante do acima exposto,  tendo sido aprovado o plano de 

pagamento proposto pela recuperanda na assembleia de credores, bem como 

constando manifestação favorável do Administrador, viável a concessão da 

recuperação, ficando a devedora em recuperação até que se cumpram todas as 

obrigações previstas no plano alterado pela assembleia de credores, que se 

vencerem até 2 (dois) anos desta decisão, conforme disposto no art. 61, da Lei 

11.101/2005. 

Em face da existência de habilitações e impugnações 

pendentes de julgamento, conforme a certidão de fl. 745, deverá a recuperanda 

adequar o valor constante no plano de pagamento quando dos julgamentos dos 

incidentes, se for o caso. 

Fixo os honorários do Administrador em 2,5% (dois e meio por 

cento), dos valores devidos aos credores submetidos à recuperação judicial         

(R$ 3.276.697,81), os quais devem ser pagos de imediato pela recuperanda o 

percentual de 60% (sessenta por cento), e o restante 40% (quarenta por cento) 

na forma prevista no art. 63, I, da Lei 11.101/2005. Faculto o convencionamento 

entre a recuperanda e o Administrador para o pagamento parcelado dos 

honorários iniciais devidos, mediante comunicação aos autos. 

Quanto aos honorários periciais, fixo em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), com pagamento de imediato pela recuperanda, assim como 

eventuais  custas devidas no processo. 

Pelo exposto, uma vez cumpridas as exigências desta Lei, 

CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com base no art. 58, da Lei 

11.101/2005. 

Cumpridos os pagamentos determinados (honorários do 
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Administrador, Perito e custas, suspenda-se pelo prazo de 2 (anos) conforme  

referido na fundamentação. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

 

Porto Alegre, 14 de setembro de 2011. 

 

 
Newton Fabrício, 

Juiz de Direito 


