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Vistos e analisados os autos. 

Trata-se de processo de recuperação judicial das empresas CONS-

TRUTORA H.M. ORTH LTDA. e ORTH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, inscri-

tas nos CNPJ's números 05.106.796/0001-85 e 07.412.675/0001-97, respectiva-

mente, tendo as mesmas referido, na inicial, que os créditos sujeitos ao regime recu-

peracional remontavam a R$ 4.831.194,33. 

Foi deferido o processamento da recuperação judicial em 

15.03.2017 (fls. 110-114 f/v), ocasião em que foi nomeado como Administrador Judi-

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

promisso à fl. 122. Na mesma ocasião, foram deferidos, em parte, os pedidos de tu-

tela de urgência solicitados pela parte autora. 

As recuperandas interpuseram agravo de instrumento, ao qual foi 

negado provimento (fls. 331-338). 

O plano de recuperação judicial foi apresentado no dia 26.05.2017 

(fls. 164-175). 

As recuperandas relataram que na lista de credores constava um 

crédito de R$ 4.924,62 do ex-funcionário Francisco, mas que, todavia, o mesmo ajui-

zou ação trabalhista em face das mesmas, ocasião em que foi celebrado acordo entre 



 

  2 

64-1-068/2018/67159 - 068/1.17.0000379-6 (CNJ:.0000709-73.2017.8.21.0068) 

as partes, no valor de R$ 17.000,00, incluindo-se no valor do acordo o valor indicado 

como crédito de Francisco na relação de credores (fls. 131-133). 

As recuperandas postularam a reconsideração da decisão que in-

deferiu a dispensa das certidões negativas, bem como que fosse oficiado aos bancos 

para que procedessem ao desbloqueio de valores, com a proibição de qualquer re-

tenção e bloqueio que viessem a ser creditados nas contas. Postularam, ainda, que 

fosse oficiado ao Banco do Brasil para que procedesse ao fornecimento mensal de 

extrato atualizado das contas bancárias, a fim de ser possível a apresentação do ba-

lanço (fls. 134-138). 

Foi deferido pedido de nomeação de perito contábil efetuado pelo 

Administrador Judicial, bem como determinada a intimação do mesmo para se mani-

festar quanto ao plano de recuperação judicial, quanto aos pedidos efetuados às fls. 

134-138, e acerca da petição da fl. 131 (fl. 248 f/v). 

O Administrador Judicial se manifestou às fls. 254-256, se dando 

por ciente da informação do acordo trabalhista e do plano de recuperação judicial. 

Quanto à manifestação das fls. 134-162, referiu estar prejudicado o pedido de recon-

sideração para dispensa da apresentação das certidões negativas, em razão do julga-

mento do agravo de instrumento, que negou provimento e manteve inalterada a de-

cisão recorrida. Quanto aos demais pedidos, de oficiamento, disse não haver nenhum 

óbice ao seu deferimento. Referiu que, após a publicação do edital previsto no artigo 

52, §1°, da Lei nº 11.101/2005, apresentaria a relação dos credores constantes no 

artigo 7°, §2°, da referida lei e, para evitar eventuais discussões sobre o marco para 

contagem do prazo para objeções ao Plano de Recuperação Judicial apresentado, pos-

tulou que o aviso aos credores previsto no artigo 53, parágrafo único, fosse publicado 

conjuntamente com a relação de credores do Administrador Judicial. 

De forma conjunta 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 (fl. 257). 
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Foi mantida a decisão no que diz com a não dispensa da apresen-

tação de certidões em processo licitatório e apresentação de certidões negativas de 

débito, e deferidos os pedidos das letras “b”, “c”, “d” e “f” das fls. 134-138, conside-

rando a manifestação favorável do Administrador Judicial. De igual forma, foi deferido 

o pedido de que a publicação do aviso aos credores fosse realizada conjuntamente 

com a relação de credores do Administrador Judicial. Foi determinado, ainda, que as 

Fazendas Públicas fossem comunicadas acerca do deferimento do processamento do 

pedido de recuperação e, após, que fosse dado vista ao Ministério Público (fl. 260). 

O Ministério Público postulou que fosse intimado o perito nome-

ado, bem como as empresas em recuperação judicial a fim de que apresentassem os 

balancetes financeiros. Postulou, ainda, que fosse dada ciência ao administrador 

acerca do acordo trabalhista e certificado nos autos acerca de eventual manifestação 

de outros credores quanto ao edital publicação de comunicação da presente ação (fls. 

267-268). 

O Administrador Judicial postulou que fosse publicado o aviso aos 

credores previsto no artigo 53, parágrafo único, da Lei n° 11.101/05, conjuntamente 

com a relação de credores do Administrador aludida no artigo 7°, §2° (fls. 272-273). 

O contador apresentou laudo de recuperação judicial (fls. 274-

281). 

Foi apresentada a relação de credores do Administrador Judicial 

(fls. 301-302). 

Foram publicados os editais de que trata o parágrafo único do ar-

tigo 53 e §2º do artigo 7º (fls. 346-347 e 349). 

Sobrevieram objeções e manifestações dos credores (fls. 308-309, 

316, 356-358, 360-361, 370-374, 377, 423). 

O Administrador Judicial se manifestou às fls. 384-386, postulando 

(i) o desentranhamento de habilitações e impugnações, com a autuação em apartado, 

bem como a autuação de manifestação como Incidente Processual de Prestação de 
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Contas; (ii) a juntada do relatório do artigo 22, inciso II, alíneas “a” e “c” da LREF ao 

incidente processual de prestação de contas; (iii) a intimação das recuperandas para 

atenderem as solicitações do perito contábil; (iv) o arbitramento de honorários ao 

perito contábil; (v) a realização da Assembleia Geral de Credores; e (vi) a publicação, 

em regime de urgência, do edital aludido no artigo 36 da Lei n° 11.101/2005. 

As recuperandas informaram que a Caixa Econômica Federal não 

procedeu à devolução dos valores (fls. 387-388). 

A Caixa Econômica Federal informou que a restituição dos valores 

de cotas excluídas sobrevirá com a contemplação por sorteio ou, caso não ocorra, ao 

encerramento do grupo (fls. 389-395). 

Foram arbitrados os honorários do perito contábil, homologada a 

data para a realização da Assembleia Geral de Credores, e determinada a expedição 

de edital de intimação da data para a realização da Assembleia Geral de Credores. 

Quanto aos pedidos das fls. 387-388 e manifestação das fls. 389-390, foi determinado 

vista ao Administrador (fl. 398). 

Foi publicado o edital de aviso aos credores (fls. 409 e 414). 

Às fls. 450-454 sobreveio Plano de Recuperação Judicial Aditivo 

Modificativo. 

O Administrador Judicial relatou acerca do ocorrido na Assembleia 

Geral de Credores e opinou pela homologação do Plano de Recuperação modificado, 

com a concessão da recuperação judicial das recuperandas (fls. 459-461). Juntou Ata 

da Assembleia e Plano de Recuperação Judicial Aditivo Modificativo (fls. 462-491). 

As recuperandas se manifestaram às fls. 527-532, postulando a ho-

mologação do plano de recuperação judicial consolidado, com a consequente conces-

são da recuperação judicial. 

O Ministério Público apresentou parecer final às fls. 547-548, ma-

nifestando-se favoravelmente à concessão da recuperação judicial às empresas. 

Vieram-me os autos conclusos. 
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É o relatório. 

Passo a decidir. 

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

ração 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. 

480-491 e regularmente submetido à apreciação dos credores. 

Não obstante a rejeição do plano por 66,01% do valor dos credores 

presentes da Classe III, é caso de concessão da recuperação judicial às empresas re-

cuperandas, como já antecipou o Ministério Público. 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS EMPRESAS RECUPERANDAS: 

A empresa ORTH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP foi cons-

tituída em 24.05.2005, com capital social consolidado em R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais), atuando no comércio varejista de tintas e materiais para pintura, transporte 

rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipais, interes-

tadual e internacional, fabricação de esquadrias de madeira para instalações indus-

triais e comerciais, fabricação de estruturas pré-moldadas e concreto armado, em sé-

rie e sob encomendas e fabricação de artefatos de cimento para uso na construção. 

A empresa CONSTRUTURA H M ORTH LTDA foi constituída em 

18.06.2012, com capital social consolidado em R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem 

mil reais), atuando na construção de edificações, inclusive ampliações e reformas 

completas, alvenaria, reboco, impermeabilização, serviços de pintura, serviços auxili-

ares de construção, comércio varejista de material de construção, construção de 

obras viárias, inclusive manutenção, pavimentação asfáltica, serviços de paisagismo, 

serviços de instalações elétricas de baixa e alta tensão, transporte rodoviário de car-

gas, incorporação de empreendimentos imobiliários e aluguel de máquinas e equipa-

mentos para construção. 
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Outrossim, conforme referido na inicial, as recuperandas possuem 

identidade de sócios, sendo que os sócios de ambas as empresas são casados entre 

si, possuindo sinergia empresarial, relações intercompany e avais cruzados, unicidade 

administrativa, operações que demonstram, por si só, a formação do grupo econô-

mico do grupo CONSTRUTORA ORTH. 

Como narrado na exordial, as recuperandas têm em sua atividade 

preponderante a execução de serviços de construção civil e fornecimento de materi-

ais de construção civil, sendo que, diante da crise no setor da construção civil, que se 

agravou pela falta de repasses de recursos federais para continuidade das obras fi-

nanciadas, especialmente dos diversos contratos firmados com o Município, houve o 

endividamento das empresas, colocando em risco a continuidade da atividade, cená-

rio que acarretou no pedido de recuperação judicial, como tentativa de as empresas 

reorganizarem-se financeiramente. 

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 empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, pelo que é teori-

camente possível a flexibilização de alguns requisitos que eventualmente não tenham 

sido, em sua totalidade, atendidos, quando da análise do plano de recuperação apre-

sentado, visando manter a fonte produtora. 

 

A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES: 

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

473-474, verifica-se que houve a aprovação do plano modificativo pelas classes I (cre-

dores trabalhistas), II (créditos com garantia real) e IV (credores titulares de créditos 

ME e EPP) e rejeição do plano pela classe III (quirografários). 

A situação da votação deu-se da seguinte forma: 
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* Classe I: aprovado por unanimidade; 

* Classe II: aprovado por 93,66%; 

* Classe III: rejeitado por 66,01% do valor dos credores presentes; 

* Classe IV: aprovado por unanimidade. 

 Do total dos créditos presentes na Assembleia, 55,83% foram fa-

voráveis a homologação do Plano de Recuperação apresentado. 

Ocorre que, não obstante a não aprovação do plano pela totali-

dade 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 recupera-

ção judicial aos credores discordantes, desde que atendidos os mencionados requisi-

tos  (nesse sentido: Agravo de Instrumento Nº 70072074982, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 

28/06/2017), tudo dentro de uma visão sistemática da Lei de Recuperação Judicial e 

Falências, sobretudo considerando a previsão do artigo 47, que proclama a manuten-

ção 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 

objeção 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 cu-

mulativa: 
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I – o voto favorável de credores que representem mais da me-

tade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, in-

dependentemente 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 

55,83% do valor total dos créditos presentes à assembleia, preenchendo o requisito 

do inciso I. Também a exigência do inciso II foi atendida, já que houve a aprovação de 

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

plano, classe III, a rejeição deu-se por três dos credores, tendo havido, contrário 

sensu, a aprovação de 1/3 dos credores, em observância ao inciso III. 

Outrossim, verifica-se que não houve tratamento diferenciado en-

tre 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 regula-

ridade 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. 
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Tanto é que, especificamente quanto ao plano proposto, os credo-

res das classes I – trabalhistas, e 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 III 

(quirografários) que votaram pela rejeição do plano, notadamente o Banco do Brasil, 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Caixa Econômica Federal, não apresentaram 

razões aptas a sustentar a rejeição e a decretação da falência. 

Com efeito, a Caixa Econômica Federal votou pela rejeição do 

plano, apresentando as ressalvas de que “1] não concorda com qualquer tipo de no-

vação e extinção de exigibilidade de seus créditos perante coobrigados, fiadores, ava-

listas e garantidores em geral, reservando-se o direito de ajuizar ou prosseguir com a 

cobrança judicial pelo valor integral dos seus créditos em face destes, nos termos do 

parágrafo primeiro, artigo 49, da LRE e da Súmula 581 do STJ; 2] ocorrendo a aprova-

ção do plano, a Caixa considera as seguintes cláusulas ilegais: cláusula com permissão 

de livre alienação de ativos, sem autorização do juízo; cláusula de liberação de garan-

tia sem o consentimento do próprio credor; cláusula de liberação de coobrigados; 

cláusula de convocação de nova assembleia geral de credores e não decretação da 

falência da hipótese de descumprimento do plano; e, cláusula de tratamento diferen-

ciado entre credores da mesma classe”. 

O Banco do Brasil votou pela rejeição do plano, com as ressalvas 

de que “1] discorda de qualquer tipo de novação das dívidas e extinção da exigibili-

dade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas, conforme previsto no 

artigo 49, parágrafo primeiro, da Lei 11.101/2005/ 2] discorda do deságio e condições 

de pagamentos apresentadas e extinção das obrigações perante os coobrigados/fia-
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dores/avalistas, com o cumprimento integral do plano de recuperação judicial, reser-

vando-se o direito de ajuizar a cobrança judicial dos créditos em face destes, nos ter-

mos do parágrafo primeiro, artigo 49, da LRE; 3] as alienações de ativos da recupe-

randa devem ser efetuadas na forma do artigo 142, inciso I, da Lei 11.101/2005, sendo 

que o Banco do Brasil S/A se reserva no direito de não anuir em provável alienação 

de bens imóveis gravados com hipoteca em seu favor, conforme previsto no artigo 50, 

parágrafo primeiro, da Lei 11.101/2005; 4] na contabilização das operações, incidirá 

IOF, na forma da legislação vigente.” 

Já o Banco do Estado do Rio Grande do Sul votou pela rejeição do 

plano, com as ressalvas de que “não obstante a manifestação proferida nesta Assem-

bleia Geral de Credores, independentemente do seu resultado, não implicam, de 

qualquer forma, em renúncia às Garantias originalmente constituídas, sejam elas, 

mas não limitando às: Garantias Reais (Hipoteca, Penhor e ou Anticrese), Fiduciária 

(Alienação e/ou Cessão) ou Fidejussórias (Aval e/ou Fiança), em plena conformidade 

com o disposto nos artigos 49, §§  1° e 3° e 50, §1°, ambos da Lei 11.11/2005, res-

guardando-se ao credor o direito de perseguir seu crédito contra os coobrigados, exe-

cutando as garantias e/ou tomando quaisquer outras medidas satisfativas previstas 

em Lei”. 

Ora, é evidente que todos os credores suportam o prejuízo 

financeiro decorrente de um plano de recuperação judicial, inclusive as instituições 

bancárias. Portanto, além dos bancos, os demais credores também irão ter a sua 

parcela de sacrifício e, nem por isso, rejeitaram o plano. No caso sub judice, somente 

o Banco do Brasil, Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Caixa Econômica Federal, 

na classe de credores quirografários, demonstraram serem insensíveis à recuperação 

das empresas devedoras, em direção totalmente contrária ao espírito da Lei nº 

11.101/05. 

Quanto a possibilidade de cumprir o plano ofertado, mesmo 

frente a tantas dívidas, somente o tempo revelará, sendo imprescindível uma gestão 



 

  11 

64-1-068/2018/67159 - 068/1.17.0000379-6 (CNJ:.0000709-73.2017.8.21.0068) 

acurada, que corrija os equívocos passados e proporcione a saúde financeira da em-

presa, a fim de que esta prossiga, sendo fonte de empregos, responsável pela circu-

lação de riquezas e pelo desenvolvimento das cidades e da região em que opera. 

Assim, é inviável a decretação da quebra das recuperandas so-

mente em virtude do voto contrário de três instituições financeiras, sem a apresen-

tação de qualquer contraproposta. 

Nesses termos, é caso de homologação do plano apresentado e 

submetido à votação em Assembleia Geral de Credores, por cram down, consoante 

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

judicial das devedoras CONSTRUTORA H.M. ORTH LTDA. e ORTH MATERIAIS DE CONS-

TRUÇÃO EURELI EPP. 

 

MEIOS DE RECUPERAÇÃO: 

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

pla, como meio de recuperação, (i) concessão de prazos e condições especiais de pa-

gamento; (ii) reorganização societária; (iii) venda parcial de ativos; (iv) captação de 

novos recursos; e (v) providências destinadas ao reforço do caixa. 

Considerando as peculiaridades do caso em análise e visando a as-

segurar a legalidade das alienações, 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 Judi-

cial 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 en-

cargo 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 
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comitê de credores, é possível a autorização de modalidade diversa de alienação, con-

forme artigo 144 da Lei 11.101/2005. 

Outrossim, fica expressamente estabelecido 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, já que a recuperação visa a 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. 

Com relação ao prazo proposto de pagamento, período de carên-

cia, índice de atualização monetária e taxa de juros incidente sobre os débitos, impõe-

se consignar que, embora se possa avaliá-los como prejudiciais aos interesses dos 

credores a eles submetidos, sob o ponto de vista econômico-financeiro, não cabe ao 

Poder Judiciário decidir a respeito, mas sim ao devedor propor aos seus credores, 

como meios de recuperação judicial, de acordo com o art. 50, I e XII, da Lei 11.101/05. 

Descabe ao julgador emitir juízo de valor acerca desses meios de 

recuperação, a fim de criar impedimento à concessão da recuperação judicial, princi-

palmente quando obtiveram a aprovação de parcela significativa dos credores a eles 

sujeitos. 

Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO 

PLANO APRESENTADO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 

DECISÃO QUANTO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ANÁLISE JUDICIAL 

FORMAL DO PLANO. A ASSEMBLÉIA GERAL DELIBERA QUANTO A 

CONTEÚDO DO PLANO. A ASSEMBLÉIA GERAL AO APROVAR O PLANO DE 

RECUPERAÇÃO ESTABELECE A FORMA DE NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. 1.      A 

parte agravante se insurge contra a decisão que concedeu a recuperação 

judicial à empresa agravada, sob o argumento de que o plano apresentado 

contém irregularidades, inclusive com a incidência de deságio explicito dos 

valores de pagamento, inexistindo previsão de juros, sequer de correção 

monetária dos créditos. 2.     Releva ponderar, ainda, que a existência de 
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deságio sobre os créditos sujeitos a recuperação judicial, bem como de 

período de carência para incidência de juros não importa em qualquer 

irregularidade, pois está de acordo com o disposto no art. 50, incisos I, 

IX e XII, da Lei n. 11.101/2005, ou seja, é juridicamente possível a 

concessão de prazos para pagamento do débito, a novação objetiva com 

deságio da dívida. Igualmente, é possível a equalização de juros com a 

redução e mesmo carência para satisfação destes, podendo o plano 

conter estas e outras condições para equacionar o passivo da empresa 

recuperanda e prosseguir a atividade empresarial desta. 3.      Ressalte-

se que cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade formal do processo 

decisório da Assembléia de Credores, se esta foi realizada de forma 

adequada e foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto. 

Levando-se em consideração, ainda, a viabilidade econômica de a 

empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há a imposição de 

sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo 

ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos que 

foram observados no caso dos autos. 4.      Ademais, o princípio da 

preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe 

que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua 

função social e o estímulo à atividade econômica. 5.      Cabe ponderar que 

a cláusula n.º 11.5 - EVENTO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO, não viola 

as disposições do art. 61, §1º, da Lei n.º 11.101/05, o qual define que a 

Recuperação Judicial será convolada em Falência quando verificado o 

descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano recuperatório. 

6.      Contudo, o próprio plano de recuperação estabelece que somente 

serão consideradas descumprida as obrigações estipuladas neste, se 

houver o atraso no pagamento de três parcelas previstas no mesmo. Isto 

é, somente poderá ser considerado violado o art. 61, §1º, Lei n.º 

11.101/05, caso a empresa recuperanda incorra em inadimplemento em 

três prestações sucessivas. 7.      Ademais, é oportuno destacar que a 

questão foi levada à apreciação da Assembleia Geral de Credores, 
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momento no qual os detentores dos créditos tiveram conhecimento das 

cláusulas do plano recuperatório e dos termos das obrigações 

contraídas, ou seja, a forma de novação destas pela empresa agravada. 

8.      Assim, observadas as peculiaridades do caso em análise, entendo que 

restaram preenchidos os requisitos legais atinentes à concessão da 

recuperação judicial, bem como em consonância com o princípio da 

preservação da empresa, norte balizador presente na novel lei da 

insolvência corporativa, logo, a manutenção da decisão agravada que 

concedeu a recuperação judicial é a medida que se impõe. 9.      Por fim, é 

de se gizar que a recuperação judicial se trata de um favor creditício, de 

sorte que deve prevalecer o princípio da relevância do interesse dos 

credores, ou seja, a vontade majoritária destes no sentido de que o custo 

individual a ser suportado pelos mesmos é menor do que o benefício 

social que advirá à coletividade com a aprovação do plano de recuperação. 

Com isso preservando a atividade empresarial, em última análise, o 

parque industrial ou mercantil de determinada empresa, bem como os 

empregos que esta mantém para geração da riqueza de um país. Negado 

provimento ao agravo de instrumento, por maioria, vencida a Desa. Isabel 

Dias Almeida. (Agravo de Instrumento Nº 70071954994, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado 

em 31/05/2017) – grifei. 

 

Tal, aliás, foi amplamente discutido em assembleia, conforme se 

vê na ata das fls. 473-474, tanto em questionamentos e ponderações, quanto em 

ressalvas, após a deliberação pela assembleia. 

O plano de recuperação, para ser aprovado, deve seguir as 

diretrizes do art. 45 da Lei n° 11.101/2005: 

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, 
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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    (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 147, de 2014). 

 § 3º. O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de 

verificação de quorum de deliberação se o plano de recuperação judicial 

não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito. 

 

No caso em tela, o plano apresentado pelas recuperandas, ao ser 

aprovado, atendeu a tais diretrizes, como se extrai da ata da assembleia geral de credores, 

não se verificando qualquer ilegalidade ou nulidade a ser declarada. 

 

CERTIDÕES NEGATIVAS: 

Visando a assegurar que o grupo providencie a regularização de 

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

tese, as demais empresas do ramo são obrigadas ao pagamento de tributos para po-

derem exercer suas atividades, enquanto que as recuperandas 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 compro-

vação nos autos. 

 

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 
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da Lei 11.101/2005. 

 

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 credo-

res 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) concedo o prazo de 15 dias ao Administrador Judicial para a 

consolidação do quadro-geral de credores, caso tenham ocorrido alterações na rela-

ção a que se refere o edital previsto no §2º do art. 7º da LRF, devendo observar o 

julgamento das impugnações e habilitações, cujos créditos deverão ser pagos pelos 

valores lá constantes, observando a forma disposta no plano de recuperação, res-

tando homologada, desde já, a referida relação que será consolidada como quadro-

geral de credores, independentemente do julgamento de eventuais incidentes ainda 

pendentes, os quais devem ter prosseguimento até o trânsito em julgado das deci-

sões que lá foram/serão proferidas; 

c) os pagamentos previstos no plano de pagamento deverão ser 

efetivados diretamente aos credores pelas recuperandas, com prestação de contas ao 

Administrador Judicial, que informará o Juízo, conforme disposto na alínea “a” do in-

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

autos, visto que ausente previsão legal para tanto; 

d) determino a abertura de incidente em apartado para a compro-

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

do plano pelas partes envolvidas; 
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e) 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; 

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 Judi-

cial 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 fun-

damentação. 

Assim, viável a concessão da recuperação, ficando a devedora em 

recuperação até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se ven-

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

11.101/2005. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o plano apresentado e submetido 

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

às empresas CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA. e ORTH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

EIRELI EPP (CNPJ's 05.106.796/0001-85 e 07.412.675/0001-97, respectivamente), por 

cram down, conforme previsão do artigo 58, § 1, I, II e III e § 2º da LRF, na forma do 

plano proposto às fls. 480-491, e aprovado pela maioria dos credores em Assembleia 

Geral. 

Cumpridos os pagamentos determinados (honorários do 

Administrador e custas), suspenda-se pelo prazo de 2 (anos) conforme referido na 

fundamentação. No período, a autora usará, após o nome empresarial, a identificação 

“Em Recuperação Judicial”, na forma do art. 69 da Lei nº 11.101/2005. Oficie-se à 
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Junta Comercial do Estado para as devidas anotações. 

Transcorrido o prazo de dois anos sem que haja reclamação de 

descumprimento do plano de recuperação judicial, voltem para exame da extinção 

do processo. 

Custas pendentes, se existentes, pelas recuperandas, nos termos 

da decisão da fl. 110 verso. 

Publique-se. 

Registre-se. 

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

res Menegat acerca do encargo para o qual desde já foi nomeado. 

 

São Sebastião do Caí, 19 de outubro de 2018. 

 

Debora Sevik, 

Juíza de Direito 


