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 Vistos: 
 
Versa o presente sobre a Recuperação Judicial de Elite Indústria de Injetados Ltda. 
Após a apresentação do plano pela recuperanda, sobreveio objeção do credor Banco do Brasil S.A. 
Designada Assembleia-Geral de Credores, esta decidiu, em segunda chamada, pela alteração do plano, na forma disposta em ata da 
fls.676/677. 
Colhida a anuência da recuperanda (fls.684/685), esta respondeu à intimação para acostar das certidões negativas de que dispõe o art. 57 
da Lei 11.101/2005 com a apresentação de: 
a) certidão positiva com efeitos de negativa da Receita Estadual; 
b) certidão positiva do fisco previdenciário; 
c) certidão positiva da Fazenda Nacional. 
 
Afirmou ainda a recuperanda da impossibilidade de obter parcelamento e da dispensa de apresentação das CDAs para a homologação do 
plano, consoante jurisprudência que juntou. 
 
Opinou o Ministério Público pelo indeferimento do pedido de desconsideração das dívidas fiscais e a intimação para a comprovação do 
parcelamento das dívidas federais e apresentação da certidão negativa de débitos municipais (fls.710/711). 
 
RELATEI. 
DECIDO. 
 
Com relação ao plano modificado em Assembleia-Geral de Credores, tenho que a alteração afasta a objeção apresentada, pois por iniciativa 
do próprio objetante, e atende aos pressupostos do art. 56; § 3º da Lei 11.101/2005. 
O ponto mais sensível à decisão é a situação fiscal da recuperanda. 
Preliminarmente, afirmo que a intimação para a juntada das certidões de que dispõe o art. 57 da referida lei, não importa em adesão plena 
do juízo sobre sua imperiosidade para a aprovação do plano de recuperação. 
O conhecimento do passivo fiscal da recuperanda, 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. Contudo, 
entendo que satisfaz-se a providência pela simples juntadas das certidões, negativas ou positivas, pelo que tenho por acolher a promoção 
do MP de modo parcial, apenas para determinar a complementação com a juntada da certidão municipal, o que pode ser feito após o 
exame. 
A existência de débitos, bem como a discussão sobre a viabilidade de parcelamento, no entanto, não impedem a homologação do plano e a 
concessão da recuperação, sob pena de ofensa ao princípio da preservação da unidade produtiva, expresso no art.47 da Lei 11.101/2005 e 
basilar e norteador da recuperação da empresa, além do princípio constitucional da preservação do trabalho humano e a busca do pleno 
emprego (CF, art.170, caput e VIII).  
Também no campo infraconstitucional, além da necessidade de edição de legislação específica para regulamentar o parcelamento dos 
créditos em sede de recuperação judicial, entendimento esposado nos acórdãos juntados, conforme art. 68 da referida lei, em nada ofende 
o direito do fisco em haver seus créditos a simples concessão da recuperação, ao contrário, sendo a consequência da rejeição a decretação 
da quebra, ainda que não suporte concurso, os créditos do fisco seriam postergados para satisfação posterior aos preferenciais segundo a 
ordem constitucional e legal. 
 
PELO EXPOSTO, dispensada a exigência de que as certidões apresentadas sejam negativas, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL da 
postulante ELITE INDÚSTRIA DE INJETADOS LTDA, na forma do plano aprovado com modificações em Assembleia-Geral de Credores. 
 
Por fim, considerando os sucessivos resultados negativos apresentados durante a tramitação do feito e o breve período de carência para 
pagamento de credores de valores pequenos, impõe-se a capitalização da recuperanda e adequação de sua estrutura, inclusive para 
demonstrar a viabilidade do negócio. Assim, na forma do art. 60 da Lei 11.101/2005, havendo expressa previsão no plano de venda de 
ativos móveis e imóveis, determino manifestem-se a recuperanda e o Administrador Judicial sobre o imediato início dos meios de 
recuperação (fl.359) em especial no tocante à venda de imobilizações próprio e das coligadas, relacionando os bens móveis ou imóveis que, 
sem prejuízo da atividade produtiva, poderão ser alienados na atual fase do feito.  
Intime-se ainda a recuperanda para a certidão de situação fiscal junto ao Município de Novo Hamburgo. 
P.R.I. 
Demais diligências. 
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