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Vistos. 
Budelli Assessoria Comercial Ltda. - Em Recuperação 

Judicial e CAC Comércio Atacadista de Calçados e Acessórios Ltda. - Em 
Recuperação Judicial, já qualificadas, ingressaram perante este Juízo com o 
presente pedido de recuperação judicial em 10.12.2013, com o intuito de superar um 
cenário de crise econômica gerado, em síntese, pelas consequências da crise mundial 
de 2008, do elevado custa da mão-de-obra nacional, pelo crescimento de outras 
marcas no mesmo segmento, pelas penhoras indevidas de bens da marca “Datelli” e 
seus franqueados por causa de débitos da antiga proprietária da referida marca, pela 
insegurança dos franqueados devido a tais penhoras, bem como pelo aumento dos 
juros cobrados pelos bancos em 2010 e da limitação de obtenção de crédito. 

Juntaram documentos a fim de instruir o pedido às fls. 25/374 e 
fls. 378/843. 

O pedido tem fundamento no art. 47 e seguintes da Lei 
11.101/05, tendo sido deferido o processamento da recuperação em 22.01.2014 (fls. 
844/845v). 

Publicado o edital do art. 52, §1º, e a relação do art. 7º, §1º, da 
Lei 11.101/05, às fls. 864/865, bem como o edital do art. 53 e a relação do art. 7º, §2º, 
da Lei 11.101/05, às fls. 1353/1354. 

Deferido o pedido do Administrador Judicial de nomeação de 
perito contábil para atuar na recuperação, tendo sido nomeado o Sr. Márcio Leonardi 
para tanto (fl. 1035). 

O plano de recuperação judicial foi apresentado às fls. 895/962. 
Sobrevieram objeções ao plano de recuperação (fls. 1364/1385, 

1386/1401, 1641/1444, 1656/1657), com o que foram convocados os credores para 
deliberação sobre o plano em assembleia geral de credores (fls. 1671). Em segunda 
convocação, os credores decidiram por realizar mais reuniões para decidir sobre o 
plano de pagamento (fls. 1728/1739, 1822/1830, 1854/1870). 

Em nova assembleia de credores realizada em 25.06.2015, o 
plano de recuperação judicial denominado “Proposta 4” foi aprovado por unanimidade 
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dos credores das classes I e II e por 82,65% dos credores da classe III (fls. 
1874/1923). 

O Administrador Judicial se manifestou favoravelmente à 
concessão da recuperação, assim como o Ministério Público (fls. 1874/1876 e 1930). 

É o relatório. 
Decido. 
Trata-se de pedido de recuperação judicial no qual as autoras 

postulam o benefício previsto no art. 47, da Lei 11.101/2005, para os credores no 
plano apresentado, com débitos no total de R$ 35.399.846,97, como se contata do 
plano apresentado às fls. 896/962, em abril de 2014, sendo este valor composto de R$ 
732.212,68 de credores trabalhistas, R$ 768.193,35 de credores com garantia real e 
de R$ 33.899.440,94 de credores quirografários. 

Conforme se depreende dos autos, as sociedades empresárias 
preencheram os requisitos formais para o processamento da ação, sobrevindo a 
apresentação de objeções ao plano de pagamento, com o que foi realizada a 
assembleia de credores prevista no art. 36 da Lei 11.101/2005, na qual foi aprovado o 
plano pela maioria dos credores. 

O Administrador requereu a aprovação do plano de pagamento, 
com a qual concordou o Ministério Público. 

De início, ressalto a validade da assembleia realizada 
relativamente ao quórum, diante do disposto no art. 37, §2°, da Lei nº 11.101/05, o 
qual prevê que a assembleia pode ser instalada, em 2ª convocação, com a presença 
de qualquer número de credores, tendo o Administrador observado, igualmente, os 
demais requisitos legais dispostos nos arts. 37/46 da referida Lei. 

Pelo que se verifica, na assembleia de credores, o plano de 
pagamento foi aprovado pela maioria dos presentes, em conformidade com o art. 45, 
§1º e §2º, da Lei 11.101/05: 

 
Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas 
as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar 
a proposta. 

§ 1o Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 
desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que 
representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à 
assembléia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores 
presentes. 

§ 2o Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a 
proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores 
presentes, independentemente do valor de seu crédito. 
(…) 

 

Assim, está-se diante de situação em que se impõe a aprovação 
do plano de recuperação. 

No presente caso, o plano aprovado se encontra às fls. 
1912/1913 (“Proposta 4”) e prevê o pagamento dos credores através de valores a 
serem arrecadados com a alienação de imóveis das Recuperandas, por carta-
proposta ou por alienação judicial (caso não haja proposta), sendo o produto da 
venda utilizado integralmente para o pagamento dos credores das 
Recuperandas, em igual percentual de rateio a todas as categorias de credores. 
O saldo remanescente de todos os credores será pago em 10 anos, em parcelas 
trimestrais, com carência de dois anos a contar da data da constituição do saldo 
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devedor por decisão judicial, com correção monetária pelo IGP-M, mais 0,5% de 
juros ao mês. O sistema de amortização será pelo sistema SAC. A venda dos 
ativos das Recuperandas deverá ocorrer em até seis meses, a contar da 
homologação do plano de recuperação judicial. Foi aprovada, também, a criação 
de uma sociedade de propósito específico, com direito de uso da marca “Datelli” 
e dos contratos de franquias celebrados entre a Recuperanda e suas 
franqueadas. 

Relativamente à apresentação das certidões negativas de 
débitos tributários, não obstante a apresentação das certidões negativas esteja 
regularmente prevista 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. 

Ainda, 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 do art. 57 da 
Lei 11.101/05. 

Ademais, existem regulamentações quanto ao parcelamento de 
créditos da Fazenda Pública Estadual (Instrução Normativa RE nº084/13) e da 
Fazenda Pública Federal (Lei 13.043/14), inexistindo, porém, em relação ao Município. 
Inobstante a falta de regulamentação por parte do entre municipal, as normas 
referentes ao Estado e à União têm servido de parâmetro para a dispensa da 
exigência das certidões negativas de débito tributário. 

Na jurisprudência, observo que os Tribunais (São Paulo, Rio de 
Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Sul) têm afastado, com unanimidade, a 
necessidade de apresentação de certidões negativas de débito pelas sociedades 
empresárias, a fim de que possa ocorrer a homologação do plano de pagamento. 

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, dos empregos e dos próprios interesses dos credores, objetivos norteadores 
do instituto da recuperação judicial, conforme disposto no art. 47, da Lei 11.101/2005, 
restando, portanto, postergada a exigência de a apresentação das certidões negativas 
de débitos tributários. 

Diante do acima exposto, viável a concessão da recuperação, 
ficando as devedoras em recuperação até que se cumpram todas as obrigações 
previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos desta decisão, conforme 
disposto no art. 61, da Lei 11.101/2005. 

Fixo os honorários do Administrador em 0,5% do valor devido 
aos credores submetidos à recuperação judicial, com fulcro no art. 24, §1º, da Lei 
11.101/05. Os honorários devem ser pagos de imediato pelas Recuperandas até o 
percentual de 60%, sendo que os 40% restantes deverão ser pagos na forma prevista 
no art. 63, I, da Lei 11.101/2005. Faculto o convencionamento entre as Recuperandas 
e o Administrador Judicial para o pagamento parcelado dos honorários iniciais devidos, 
mediante comunicação nos autos. 

ANTE O EXPOSTO, uma vez que cumpridas as exigências da 
Lei 11.101/05, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL na forma do plano 
apresentado às fls. 1912/1913 (“Proposta 4”), conforme deliberado em Assembleia 
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Geral de Credores, com base no art. 58, da Lei 11.101/2005. 
Tendo em vista as recentes regulamentações relativas a débitos 

junto à Fazenda Estadual (Instrução Normativa RE nº 84/13) e Federal (Lei 
13.043/14), defiro o prazo de 90 dias para que as Recuperandas providenciem o 
parcelamento de eventual dívida. 

Calculem-se as custas e intimem-se para pagamento. 
Intimem-se as Recuperandas e o Administrador Judicial para 

que digam se restam honorários periciais a serem pagos. 
Homologo o Quadro Geral de Credores, já publicado. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Porto Alegre, 29 de julho de 2015. 

Eliziana da Silveira Perez 
Juíza de Direito 


