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Vistos os autos. 

Trata-se do processo de recuperação judicial das empresas SEL-

BACH ESQUADRIAS EIRELI e JOHN INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS EI-

RELI-ME, inscritas nos CNPJ's números 93.377.232/0001-44 e 14.861.057/0001-90, 

respectivamente, tendo as mesmas referido, na inicial, que os créditos sujeitos ao re-

gime recuperacional montavam o valor de R$ 14.183.559,82. 

Foi deferido o processamento da recuperação judicial em 15 de ju-

nho de 2016 (fls. 628/631), ocasião em que foi nomeado como Administrador Judicial 

o Dr. Rui Carlos de Freitas Guerreiro, o qual firmou o competente termo de compro-

misso à fl. 632. Na mesma ocasião, foram deferidos os pedidos de tutela de urgência 

solicitados pela parte autora. 

De forma conjunta (fls. 677/678 e 681/682), foram publicados os 

editais a que se referem o §1º do artigo 52 e o §1º do artigo 7º, ambos da Lei nº 

11.101/2005. 

O plano de recuperação judicial foi apresentado na data de 18 de 

agosto de 2016, tendo sido retificado às fls. 2.025/2.147, bem como publicados os 

editais de que tratam o parágrafo único do artigo 53 e §2º do artigo 7º, ambos da mesma 

lei acima referida. 
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A decisão da fl. 2.148 e verso determinou a juntada de certidão de 

negativa de débito fiscal ou a comprovação do parcelamento da dívida, nos termos da 

Portaria nº 480/2013 da PGE/RS, decisão objeto de Embargos de Declarações, que 

foram rejeitados (fls. 2.195/2.196). 

Em sede de Agravo de Instrumento nº 70071854665, a decisão foi 

reformada, tendo o Tribunal de Justiça estabelecido a desnecessidade de juntada das 

certidões negativas e de comprovação de parcelamento das dívidas fiscais. 

Apresentadas as objeções ao plano de recuperação judicial, foi con-

vocada assembleia geral de credores às fls. 2.281/2.282, tendo sido a mesma suspensa, 

por uma vez, em razão de deliberação dos credores nesse sentido, diante de 07 objeções 

ao Plano de Recuperação Judicial. 

Novamente a parte autora apresentou dois planos modificativos 

(fls. 2.295/3.009 e 3.049/3.066). 

A solenidade foi efetivamente realizada em 27 de junho de 2017, 

tendo sendo ata juntada às fls.3.078/3.082 pelo Sr. Administrador Judicial. 

Na ata, constou que a votação ocorreu com base nas modificações 

sugeridas pelo Banrisul, com alteração do item 3.6 do plano modificativo constante à 

fl. 3052, ficando registrado que a cláusula IX, alíneas “c” e “d”, das fls. 959/960, não 

está contemplada no modificativo das fls. 3049/3066. 

As recuperandas manifestaram-se às fls. 3.137/3.144, pugnando 

pela concessão da recuperação. 

O Ministério Público emitiu promoção à fl. 3.151, pugnando pela 

concessão da recuperação judicial. 

Vieram-me os autos conclusos. 
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É o relatório. 

Passo a decidir. 

 

De início, cumpre esclarecer que o presente processo de recupera-

ção teve trâmite regular, inexistindo nulidade a ser reconhecida. 

Verifica-se que, quando da assembleia-geral de credores, houve a 

apresentação de plano de recuperação judicial modificativo, que foi juntado às fls. 

3.049/3.066 e regularmente submetido à apreciação dos credores. 

Não obstante a rejeição do plano por 60,88% do valor dos credores 

presentes da Classe II, é caso de concessão da recuperação judicial às empresas recu-

perandas, como já antecipou o Ministério Público. 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS EMPRESAS RE-

CUPERANDAS: 

As empresas SELBACH ESQUADRIAS EIRELLI e JOHN IN-

DÚSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI-ME fazem parte do Grupo Selbach, cuja fun-

dação remonta 1906, atuando na fabricação de portas e janelas em madeiras, e, mais 

recentemente, em PVC, linha que se tornou o principal produto do grupo empresarial. 

Como narrado na peça pórtico, diante da necessidade de investi-

mento para manutenção do grupo no mercado de esquadrias e em razão da transição 

do trabalho com esquadrias em madeira para produtos em PVC, tudo agravado pela 

crise no setor da construção civil, houve o endividamento do grupo, colocando em 

risco a continuidade da atividade, cenário que acarretou no pedido de recuperação ju-

dicial, como tentativa de as empresas reorganizarem-se financeiramente. 
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E, conforme preceitua o art. 47 da Lei 11.101/2005, a recuperação 

judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-finan-

ceira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da em-

presa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, pelo que é teoricamente 

possível a flexibilização de alguns requisitos que eventualmente não tenham sido, em 

sua totalidade, atendidos, quando da análise do plano de recuperação apresentado, vi-

sando manter a fonte produtora. 

 

A ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES: 

Analisando a ata da assembleia geral de credores juntada às fls. 

3.078/3.079, verifica-se que houve a aprovação do plano modificativo pelas classes 

III (quirografários) e IV (credores titulares de créditos ME e EPP) e rejeição do plano 

pela classe II (créditos com garantia real). 

A situação da votação deu-se da seguinte forma: 

* Classe II: rejeitado por 60,88% do valor dos credores presentes, 

tendo como voto favorável o da Caixa Econômica Federal e contrários os do Banco do 

Brasil e do Banco Volkswagen S/A; 

* Classe III: aprovado por 66,13%; 

* Classe IV: aprovado por unanimidade. 

Ocorre que, não obstante a não aprovação do plano pela totalidade 

de credores, as recuperandas preenchem os requisitos dispostos no §1º, incisos I, II e 

III, e § 2º do artigo 58 da Lei nº 11.101/2005, e, como é sabido, sob a ótica do instituto 

do Cram Down, o Magistrado está autorizado a impor o plano de recuperação judicial 
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aos credores discordantes, desde que atendidos os mencionados requisitos  (nesse sen-

tido: Agravo de Instrumento Nº 70072074982, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Jus-

tiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/06/2017), tudo den-

tro de uma visão sistemática da Lei de Recuperação Judicial e Falências, sobretudo 

considerando a previsão do artigo 47, que proclama a manutenção da fonte produtiva, 

de modo a preservar a empresa e sua função social, gerando empregos e tributos, pelo 

que é viável, no caso em comento, a homologação do plano de recuperação. 

Com efeito, preconiza o artigo 58, caput e §1º e § 2º da Lei de Re-

cuperação Judicial e Falências: 

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a 

recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido ob-

jeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido 

aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 

desta Lei. 

§ 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em 

plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, 

desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumu-

lativa: 

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade 

do valor de todos os créditos presentes à assembleia, indepen-

dentemente de classes; 

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos 

do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com 

credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas; 

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais 

de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o 

e 2o do art. 45 desta Lei. 

    § 2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida 

com base no § 1o deste artigo se o plano não implicar tratamento 

diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. 

 

Assim, conforme ata de votação, houve aprovação por parte de 

55,11% do valor total dos créditos presentes à assembleia, preenchendo o requisito do 
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inciso I. Também a exigência do inciso II foi atendida, já que houve a aprovação de 

duas das classes de credores, as classes III e IV. E, por fim, na classe que rejeitou o 

plano, classe II, a rejeição deu-se por dois dos credores, tendo havido, contrário sensu, 

a aprovação de 1 dos 3 credores presentes, ou seja, a aprovação de 1/3 dos credores, 

em observância ao inciso III. 

Outrossim, verifica-se que não houve tratamento diferenciado entre 

os credores da classe que rejeitou o plano, como exige o § 2º do dispositivo legal. 

Sinala-se que, nesta fase, cabe ao Judiciário aferir sobre a regulari-

dade do processo decisório da Assembleia de Credores para a homologação do plano 

de recuperação judicial, bem como se a Assembleia de Credores foi realizada de forma 

adequada e se foram atendidos os requisitos legais necessários, devendo também ser 

levada em consideração a viabilidade econômica da empresa de cumprir com o plano 

ajustado, ou mesmo se há a imposição de sacrifício maior aos credores. 

E, no caso dos autos, não há nada a apontar quanto à regularidade 

da AGC e inexistem elementos concretos indicando a inviabilidade de a empresa cum-

prir com o plano. 

Tanto é que, especificamente quanto ao plano proposto, os credores 

da classe IV - microempresas e empresas de pequeno porte, aprovaram o plano por 

unanimidade, sendo que tais credores, nos quais se incluem fornecedores e prestadores 

de serviços, são os que mais possuem contato com as recuperandas e efetivamente 

acreditam na recuperação do grupo e no seguimento das atividades. 

Nesse contexto, é forçoso pontuar que os credores da classe II que 

votaram pela  rejeição do plano, notadamente o Banco Volkswagen e o Banco do Bra-

sil, não apresentaram razões aptas a sustentar a rejeição e a decretação da falência. 

Com efeito, o Banco do Brasil,  fazendo uso de sua posição domi-

nante em relação aos demais credores, rejeitou o Plano de Recuperação Judicial sem 
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justificativa plausível, fazendo a referência de que o representante do banco deveria 

votar contra, colocando ressalvas em ata. 

Já o Banco Volkswagen S/A votou pela rejeição do plano, sob o 

argumento de que seu crédito seria extraconcursal e estaria incluído indevidamente na 

recuperação, embasando suas colocações no art. 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judi-

cial, não solicitando, contudo, a alteração do Plano de Recuperação Judicial, nem tra-

zendo maiores elementos possibilitando a verificação das alegações, pelo que, neste 

momento, é impossível o afastamento do crédito em questão do plano. 

Oportuno mencionar que o referido credor também fez ressalvas 

quanto à necessidade de manutenção de todas as garantias ofertadas, tanto reais quanto 

fidejussórias, preocupação bastante pertinente e que será levada em conta pelo Juízo. 

 

Assim, é inviável a decretação da quebra das recuperandas somente 

em virtude do voto contrário de duas instituições financeiras, sem a apresentação de 

qualquer contraproposta. 

Nesses termos, é caso de homologação do plano apresentado e sub-

metido à votação em Assembleia Geral de Credores, por cram down, consoante previ-

são do artigo 58, § 1, I, II e III e § 2º da LRF, com a concessão da recuperação judicial 

das devedoras SELBACH ESQUADRIAS EIRELI e JOHN INDÚSTRIA DE ES-

QUADRIAS EIRELI-ME. 

 

MEIOS DE RECUPERAÇÃO: 

Verifica-se que o plano de recuperação aprovado em AGC contem-



 

  8 

64-1-068/2017/39928 - 068/1.16.0001345-5 (CNJ:.0002458-62.2016.8.21.0068) 

pla, como meio de recuperação, a alienação de ativos das empresas, possibilidade le-

galmente prevista, consoante inciso XI do art. 50 da LRF, cabendo a ressalva de que 

as recuperandas devem obrigatoriamente observar o disposto no §1º do referido dis-

positivo, competindo ao grupo empresarial o desembaraçamento dos bens a serem ven-

didos, visando perfectibilizar a alienação, cumprindo repisar que tal ônus é das recu-

perandas, que são as maiores interessadas no cumprimento do plano, devendo provi-

denciar os meios necessários para tanto. 

Considerando as peculiaridades do caso em análise e visando asse-

gurar a legalidade das alienações, qualquer venda e oneração de bens, mesmo da-

queles previamente relacionados no plano de recuperação judicial, deve ser pre-

viamente aprovada pelo comitê de credores, com manifestação do Administrador 

Judicial e autorização do Juízo, com o reconhecimento da utilidade da venda, nos 

termos do artigo 66, primeira parte, da LRF. 

Autorizada a venda, será efetivada por leilão, pelo melhor lance, na 

forma do inciso I do artigo 142 da Lei 11.101/2005, ficando nomeado para o encargo 

o leiloeiro André Soares Menegat (Av. Independência, 2393, sala 203, Caxias do Sul, 

fone 54 32232222, 32212020), cabendo a ressalva de que, havendo motivo justificado, 

mediante requerimento fundamentado do Administrador Judicial ou do comitê de cre-

dores, é possível a autorização de modalidade diversa de alienação, conforme artigo 

144 da Lei 11.101/2005. 

Considerando que foi externada preocupação de credor com a libe-

ração ou extinção de garantias, questão absolutamente pertinente, fica expressamente 

estabelecido que vão mantidas todas as garantias ofertadas, tanto reais quanto 

fidejussórias, seja pelas empresas em recuperação, seja por seus sócios ou qual-

quer coobrigado solidário, subsidiário ou de regresso, já que a recuperação visa 

possibilitar a reorganização das finanças do grupo e facilitar o pagamento dos débitos, 

não representando modo de isenção de dívidas ou de desobrigação ou desoneração de 

devedores com chancela judicial. 
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EXCLUSÃO DE CRÉDITOS: 

Do exame dos autos, observa-se que a recuperanda  JOHN INDÚS-

TRIA DE ESQUADRIAS EIRELI-ME e BDC Engenharia e Construções LTDA pos-

tularam a exclusão do crédito que a segunda supostamente faria jus, argumentando que 

a dívida não estava sujeita à recuperação judicial, em virtude da exceção disposta no 

art. 48, § 3º da Lei 11.101/2005, bem como porque a recuperanda seria, em verdade, 

credora da empresa BDC, que não teria cumprido nenhuma parcela da contratação, 

enquanto que a recuperando já havia adimplido parcialmente o contrato. 

Assim, considerando a real condição de credora  por parte da recu-

peranda, em razão da não outorga dos imóveis prometidos à venda pela empresa BDC, 

é caso de exclusão do respectivo crédito da recuperação, ocasionando a diminuição do 

passivo concursal, cabendo a ressalva de que, quando a recuperanda receber os imó-

veis prometidos como contraprestação ao serviço prestado, estes bens irão integrar seu 

patrimônio e podem ser empregados na quitação de dívidas, motivo pelo qual a entrega 

e o recebimento destes bens devem ser comprovados nos autos, mediante fiscalização 

do Administrador Judicial. 

CERTIDÕES NEGATIVAS: 

Como já esposado fl. 2.148 e verso, o entendimento do Juízo é pela 

necessidade de apresentação das negativas fiscais (considerando a previsão da Lei 

13.043/14, que introduziu o art. 10-A à Lei 10.522/02, que dispõe sobre o parcelamento 

para empresas em recuperação judicial, bem como tendo em conta a existência de re-

gulamentação quanto ao parcelamento na esfera estadual, mediante a Instrução Nor-

mativa RE nº 084/13, publicada do DOE 04/10/2013, utilizadas analogicamente, com 

base na interpretação do § 3º e  § 4º do art. 155-A do Código Tributário Nacional), até 

porque não parece razoável a regularização dos créditos privados sem que tenha havido 
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a regularização dos créditos fiscais, ao menos pela via do parcelamento. 

Ocorre que, embora tenha sido proferida no feito decisão pelo in-

deferimento da inexigibilidade das negativas, o Tribunal de Justiça concedeu, em sede 

de Agravo de Instrumento 70071854665, a dispensa de apresentação de certidões ne-

gativas pelas recuperandas (fls. 3.035/3.039). 

Assim, descabe exigência nesse sentido. 

Contudo, visando assegurar que o grupo providencie a regulariza-

ção de sua situação fiscal, inclusive como forma de coibir a concorrência desleal, já 

que, em tese, as demais empresas do ramo são obrigadas ao pagamentos de tributos 

para poderem exercer suas atividades, enquanto que as recuperando seguem operando 

sem o pagamento de impostos, defiro o prazo de 90 dias para que iniciem tratativas 

para o parcelamento dos créditos fiscais federais, estaduais e municipais, com 

comprovação nos autos, cumprindo salientar que tal determinação não viola à ordem 

proferida pelo Tribunal de Justiça, já que não se está condicionando o deferimento da 

recuperação à apresentação das negativas fiscais, mas apenas deferindo prazo para a 

regularização fiscal, com a concessão da recuperação. 

HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: 

Em relação aos honorários devidos ao Administrador Judicial, fixo-

os de forma definitiva em 1,5 % do total do valor dos créditos sujeitos ao regime 

da recuperação judicial, em atenção ao trabalho desenvolvido e tendo em conta que 

o Administrador Judicial manifestou-se sempre que instado, atendendo de forma ade-

quada às determinações do juízo. 

Determino a reserva de 30% desse valor para liberação apenas 

quando do encerramento da recuperação judicial, nos termos do inciso I do artigo 63 

da Lei 11.101/2005. 
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DEMAIS DETERMINAÇÕES: 

Considerando as consignações feitas, vão sistematizados os princi-

pais esclarecimentos e providências necessários para o correto cumprimento da pre-

sente decisão, tudo nos termos da fundamentação: 

a) com a presente decisão, não mais serão admitidas habilitações 

de créditos e/ou impugnações, sendo que eventuais alterações ao quadro de credores 

deverá observar o procedimento ordinário, conforme referido no art. 19 da Lei 

11.101/2005, para os casos ali descritos (descoberta de falsidade, dolo, simulação, 

fraude, erro essencial ou documentos ignorados); 

b) os pagamentos previstos no plano de pagamento deverão ser efe-

tivados diretamente aos credores pelas recuperandas, com prestação de contas ao Ad-

ministrador Judicial, que informará o Juízo, conforme disposto na alínea “a” do inciso 

II do art. 22 Lei 11.101/2005, não devendo ser efetivados depósitos judiciais nos autos, 

visto que ausente previsão legal para tanto; 

c) determino a abertura de incidente em apartado para a comprova-

ção dos pagamentos, a fim de melhor permitir a verificação acerca do cumprimento do 

plano pelas partes envolvidas; 

d) defiro o prazo de 90 (noventa) dias para que as recuperandas 

iniciem tratativas para o parcelamento dos créditos fiscais, mediante comprovação nos 

autos, nos termos e com as ressalvas feitas na fundamentação quanto ao ponto em 

questão; 

e) defiro a exclusão do crédito da empresa BDC Engenharia e 

Construções LTDA, no valor de R$ 270.000,00, constante na relação de credores na 

Classe III, com a ressalva de que a entrega e o recebimento destes bens devem ser 

comprovados nos autos, mediante fiscalização do Administrador Judicial; 
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f) determino que qualquer venda e oneração de bens, mesmo da-

queles previamente relacionados no plano de recuperação judicial, deve ser previa-

mente aprovada pelo comitê de credores, com manifestação do Administrador Judicial 

e autorização do Juízo, com o reconhecimento da utilidade da venda, nos termos do 

artigo 66, primeira parte, da LRF; 

g)  determino que vão mantidas todas as garantias ofertadas, tanto 

reais quanto fidejussórias, seja pelas empresas em recuperação, seja por seus sócios ou 

qualquer coobrigado solidário, subsidiário ou de regresso, tudo nos termos da funda-

mentação. 

 

Diante do exposto, HOMOLOGO o plano apresentado e subme-

tido à votação em Assembleia Geral de Credores, para CONCEDER a recuperação 

judicial às empresas SELBACH ESQUADRIAS EIRELI e JOHN INDÚSTRIA 

DE ESQUADRIAS EIRELI-ME (CNPJ's 93.377.232/0001-44 e 14.861.057/0001-

90, respectivamente), por cram down, conforme previsão do artigo 58, § 1, I, II e III e 

§ 2º da LRF. 

Custas pendentes, se existentes, pelas recuperandas, nos termos da 

decisão da fl. 628 verso. 

 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se, inclusive o Ministério Público e o leiloeiro André So-

ares Menegat acerca do encargo para o qual desde já foi nomeado. 
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São Sebastião do Caí, 22 de agosto de 2017. 

 

 

CAROLINA ERTEL WEIRICH, 

Juíza de Direito 


