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SENTENÇA

 

Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado
por INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS FUCHS S.A. - IMASA e IMASA
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO EIRELI, discorrendo acerca do
instituto da recuperação judicial, da competência do foro e juízo, dos requisitos
específicos da recuperação judicial, previstos nos arts. 48, I, II, III, IV, 51 e 53, todos
da Lei nº 11.101/05, bem como o histórico da atuação e desenvolvimento das
empresas. Sustentaram que é necessária a concessão da recuperação judicial em
razão das dificuldades enfrentadas pelas empresas, crise que foi agravada com o
passar dos tempos, relacionados à falta de capital de giro, além de aspectos
econômicos e estruturais. Alegaram a queda acentuada de vendas, custo alto de
financiamento, piora de margens e indicadores como motivos para requerer a
recuperação judicial. Informaram o valor do passivo na quantia de R$ 9.420.142,72
quando do ingresso da ação. Pediram a suspensão dos efeitos dos protestos,
manutenção do fornecimento de energia elétrica,  suspensão de todas as ações e
execuções que tiverem sido ajuizadas contra a empresa e a concessão da
recuperação judicial. Juntaram documentos.

O processamento da recuperação judicial foi deferido em 18/10/2018
(fls. 235/238 do processo físico), sendo deferidos em parte os pedidos de tutela de
urgência de manutenção do fornecimento de energia elétrica, além da suspensão das
ações e execuções em face das recuperandas. Foi autorizado o pagamento das custas
processuais de forma parcelada.

O Administrador Judicial nomeado, Bel. Genil Andreatta, foi
compromissado (fl. 240), tendo postulado que a nomeação recaísse sobre a pessoa
jurídica Andreatta e Giongo Consultores Associados Ltda, e que fosse definido se a
contagem do prazo se daria em dias úteis ou não.
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A recuperando peticionou pedindo restituição de quantias apropriadas
pelo Sicredi (fls. 262/268).

Foi determinado pelo juízo a contagem dos prazos em dias úteis e
retificada a nomeação do administrador-judicial para a pessoa jurídica (fls. 280/281).

Rubens Tybusch apresentou pedido de habilitação de crédito (fls.
289/292).

A Cooperativa Sicredi das Culturas alegou que ocorreu a apropriação
de quantias de R$ 65.854,41 pois não estava ciente do deferimento da RJ (fls. 293).

Noticiou a parte autora o encaminhamento de alterações nos registros
da JECERGS, passando a denominar-se Imasa Indústria de Máquinas Agrícolas
Ltda  e retificou os credores indicados na inicial, informando o ajuizamento de ações
judiciais posteriores ao ingresso da RJ (fls. 294/342). Juntou ainda a 
demonstração contábil dos meses de outubro/2018 (fls. 344/351).

Anderson Felipe Mallmann Monteiro requereu a habilitação de
créditos (fls. 353/355), o mesmo em relação à Gilberto Fritz e Vanderlei Muller (fls.
356/360).

Determinado que as habilitações de crédito fossem encaminhadas ao
administrador-judicial, deferido o pedido de cessão de descontos pelo Sicredi e
devolução de quantias (fls. 361-362).

Marcelo Piller de Almeida pediu habilitação do seus crédito (fl. 363-
364).

Sobreveio o plano de recuperação com laudos de viabilidade
econômica nas fls. 375/445.

A Sicredi informou que realizou estorno de valores e cessação de
descontos nas contas das recuperandas (fls. 446/449).

Retornaram as intimações das Fazendas Públicas, cientificadas do
deferimento do processamento da  RJ (fl. 450).

Formalizado e assinado o novo termo de compromisso pelo
administrador-judicial (fl. 455).

A Junta Comercial informou que foi adicionada a expressão "Em
Recuperação Judicial" ao nome das empresas (fls. 457-458).
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Luiz Carlos Del Frari juntou pedido de habilitação de crédito (fls.
473/476).

Publicado o edital do art. 7°, §2°, da Lei n° 11.101/05 (fls. 488/493).

Informado o protocolo de pedidos de habilitação de créditos pelo
advogado Sergio Luiz Pires, as quais foram devolvidas ao procurador (fl. 531).

Indeferido pedido de cancelamento/suspensão de protesto da CDA
00317000331 (fl.532).

A recuperanda requereu autorização para venda de imóvel (Matrícula
n° 32.887 CRI Ijuí) (fls. 538/559).

O DEMEI informou débitos na quantia de R$ 660.390,22 (fl. 565).

O Banco Banrisul peticionou no processo (fls. 568/580), habilitando os
respectivos procuradores. O mesmo foi feito pela Sicredi (fls. 585/590).

Opinou o Ministério Público pela realização da Assembleia de
Credores (fls. 600).

A Oxipira Automação peticionou no processo (fls. 621/633), tendo
sido cadastrado os procuradores.

O administrador-judicial apresentou manifestação sobre divergências
de créditos, habilitações e análise de documentação (fls. 634/770).

Indeferido o pedido de venda do imóvel, em razão de que o plano de
recuperação não havia sido submetido à assembléia de credores (fls. 771).

Publicado o edital do art. 7°, §2°, da Lei da Recuperação Judicial (fls.
774/776).

Em atendimento ao pedido de prorrogação da suspensão das ações (fls.
792/806), foi deferida a prorrogação por mais 180 dias, conforme decisão datada de
16/08/2019 (fls. 831).

O Banco Banrisul apresentou objeção nas fls. 841/845.

O administrador-judicial requereu a fixação dos honorários pelo
trabalho realizado no processo (fls. 846/850).

5002527-97.2018.8.21.0016 10014357322 .V3

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

2ª Vara Cível da Comarca de Ijuí



24/01/2022 15:11 :: 10014357322 - eproc - ::

https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=425479b386cddff15041b9c6… 4/13

Foi juntada decisão de conflito de competência, determinando ao juízo
da recuperação a decisão provisórias sobre questões de créditos trabalhistas  (fls.
869/895).

Foi designada data para realização das Assembléias de Credores (fls.
901), com respectiva publicação de editais de convocação.

Juntado ofício da Vara do Trabalho, referente ao processo n° 0020729-
27.2018.5.04.0601 (fls. 915/918).

Fixados honorários ao administrador-judicial em 4% do valor total
devido aos credores (fls. 919).

A Sicredi apresentou objeção ao plano de recuperação (fls. 929/931).

Apresentado o relatório da primeira Assembléia de Credores, realizada
em 27/11/2019 e informada a necessidade da Segunda Assembléia em data de
11/12/2019 (fls. 935/1012).

Esclarecido pela administração da Recuperação que as objeções seriam
debatidas na Segunda Assembléia de Credores (fls. 1017).

A Vara do Trabalho enviou pedido de reserva de créditos (Processo n°
0020572-88.2017.5.04.0601 (fls. 1027/1034).

Pediu a recuperanda a devolução de valores retidos indevidamente nas
em Notas Fiscais por parte da empresa RH Inox, em razão de desacerto comercial e
devolução da matéria-prima (fls. 1044/1083).

Baldomir Ronei Camargo dos Santos requereu a habilitação de seu
crédito (fls. 1084/1088).

Juntado aos autos o Plano de Recuperação Judicial advindo da
realização da Segunda Assembleia de Credores (fls. 1089/1175).

Foi determinada a intimação da empresa RH Inox para esclarecer se
habilitou créditos e dizer se estava retendo quantias (fl. 1175). Constou ainda
determinação para a recuperanda atender ao art. 57 da Lei de Recuperação Judicial
(certidões negativas fiscais).

White Martins peticionou no processo nas fls. 1176/1194.
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Comunicada a decisão sobre o conflito de competência n° 168231/RS
(fl. 1201) com definição do juízo da recuperação judicial para decisões relacionadas
aos créditos (fls. 1201/1208).

Em embargos de declaração foi questionada pela recuperanda a
exigência das negativas fiscais (fls. 1211/1212). Pediu ainda a restituição de
depósito efetuado no juízo trabalhista no processo n° 0020868-47.2016.5.04.0601
(fls. 1213/1221). 

Os aclaratórios não foram acolhidos (fl. 1226), sendo determinado que
a empresa postulasse a restituição de quantias diretamente no processo trabalhista.

A empresa RC Inox foi cientificada (fl. 1247) sobre o pedido de
esclarecimentos.

Foi postulado pelas autoras a liberação de restrições sobre imóveis e
veículos (fls. 1248/1270), noticiando a venda por iniciativa particular do Imóvel
Matrícula n° 32.887, e requerendo levantamento de restrições também sobre os
demais imóveis e veículos das empresas. Comprovou ainda o depósito judicial de
R$ 61.750,00 no presente feito (fls. 1270).

Aportou ao processo a decisão nos autos n° 5007526-
28.2019.8.24.0064/SC da 2ª Vara Cível da Comarca de São José/SC (fls.
1279/1280).

Juntado o acordo entre as recuperandas e o administrador-judicial
referente ao pagamento dos honorários (fls. 1306/1308).

O Ministério Público opinou que o acordo deveria ser submetido à
Assembléia de Credores (fl. 1350).

Noticiada a interposição do Agravo n° 70084393073 em relação à
decisão que determinou a juntada das negativas e determinou o peticionamento na
Vara do Trabalho de pedido de restituição.

Foi reiterado o pedido de baixa das restrições RENAJUD e averbações
nos imóveis (fls. 1401/1417). Informado depósito judicial na fl. 1414.

Remetida documentação referente ao processo n° (fls.1418/1436) de
processo em tramitação na Comarca de Coronel Vivida/SC.

Juntada decisão do agravo n° 70084393073 (fls. 1438/1445).
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Informada a existência da ação na Vara do JEC (fl. 1459).

Depois da determinação para juntar matrículas atualizadas e
prontuários dos veículos (fl. 1475), foi apresentada a documentação complementar.

Informada decisão do processo de impugnação de crédito n°
016/1.19.0004404-6 (fl. 1482).

Deferida a autorização da baixa das restrições, com expedição de
ofício ao CRI e DETRAN/RS após a intimação das Fazendas Públicas e do INSS (fl.
1556). Além disso, constou que o acordo dos honorários do administrador-judicial
deveria ser submetido aos demais credores, bem como determinada a intimação da
RH Inox .

Comunicada a interposição de Recurso Especial e Extraordinário n°
70084986256 (fls. 1584/1591), com atribuição de efeito suspensivo.

Durante a tramitação do feito foram apresentadas demonstrações
contábeis pela empresa e relatórios contábeis pelo administrador judicial, com
resumo das atividades.

O processo que tramitava em autos físicos foi digitalizado, passando a
tramitar no E-Proc. 

No Evento 15 a Oxipira Automação juntou atos constitutivos e
procuração, com informações bancárias.

No Evento 21 as empresas acostaram certidões das Fazendas Públicas.

É O RELATÓRIO.

PASSO A FUNDAMENTAR E A DECIDIR, considerando que a
recuperanda acostou as certidões fiscais negativas e positiva, com efeito de negativa.

Conforme dispõe o artigo 47 da Lei nº 11.101/05, 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 da empresa, e sua função social com o estímulo à atividade econômica.

A recuperação judicial busca não apenas satisfazer os credores, mas
manter a sociedade empresária em atividade, sendo o princípio da preservação da
empresa norteador na aplicação do instituto.
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Com relação à homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao
Judiciário apenas fiscalizar a regularidade do processo decisório da Assembleia de
Credores, se esta foi realizada de forma adequada, e se foram atendidos os requisitos
legais necessários para tanto.

De acordo com o autor Fábio Ulhoa Coelho 1: 

“(…) a deliberação assemblear não pode ser alterada ou questionada
pelo Judiciário, a não ser em casos excepcionais como a hipótese do art. 58, §1º, ou
a demonstração de abuso de direito de credor em condições formais de rejeitar, sem
fundamentos, o plano articulado pelo devedor. (…) Somente em casos em que se
demonstre o abuso de direito por algum credor que imponha sua vontade à
assembleia para rejeitar o plano é que se tem admitido, em casos excepcionais, nova
oportunidade de ser deduzido outro plano a ser submetido também à assembleia
geral de credores (Agravo de Instrumento 561.271-4/2-00)”. (1 - COELHO, Fábio
Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de recuperação judicial. Saraiva: São Paulo,
2011, p. 247).

Na mesma trilha, é o entendimento do nosso Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO
DA DECISÃO QUE APROVOU O PLANO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA
EMPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
RELEVÂNCIA DO INTERESSE DOS CREDORES. Da norma processual aplicável
ao feito 1. No caso em exame a decisão recorrida foi publicada em período
compreendido até 17/03/2016. Assim, segundo os enunciados do Superior Tribunal
de Justiça sobre a aplicação do novel Código de Processo Civil, há a incidência da
legislação anterior, de acordo com o posicionamento jurídico uniforme daquela
Corte, que tem a competência para regular a forma de aplicação da lei federal. 2. A
interpretação precitada coaduna com os princípios conformadores da atual
legislação processual civil, que dizem respeito a não ocasionar prejuízo à parte ou
gerar surpresa a esta com a modificação do procedimento em relação aos atos já 
efetivados, consoante estabelece o art. 9º, caput, e art. 10, ambos do novel Código
Processo Civil. Matéria discutida no recurso em análise 3. A parte agravante se
insurge contra a decisão que homologou o plano de recuperação judicial da
agravada, pois nele constaram diversas medidas abusivas para os credores, não
sendo possível a manutenção da decisão. 4. No caso em exame não assiste razão à
parte agravante no que concerne à invalidade do plano de recuperação judicial
apresentado e aprovado pela maioria da assembléia geral de credores, na medida
em que restaram 
atendidos os requisitos legais para tanto. 5. Assim, quanto à homologação do plano
de recuperação judicial cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade 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 da 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,
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pressupostos aqueles que foram observados no caso dos autos. 6. 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. 7. Observadas às peculiaridades do caso em análise, entendo que o
Plano de Recuperação Judicial foi aprovado atendendo aos termos do art. 45 do
diploma legal precitado, bem como em consonância com o princípio da preservação
da empresa, norte balizador presente na novel lei da insolvência corporativa, a
manutenção da decisão agravada que concedeu a recuperação judicial é a medida
que se impõe. 8. Por fim, é de se destacar que 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, preservando com isso 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. (Agravo de Instrumento Nº 70067160507,
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do
Canto, Julgado em 29/06/2016) - grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DA FORMA DE PAGAMENTO
ESTABELECIDA. CONCORDÂNCIA DOS CREDORES. 1. A Lei n.º 11.101/2005
tem por finalidade assegurar a possibilidade de superação da situação de crise
econômico-financeira da agravada, permitindo 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. 2.
Hipótese em que restou convencionado o pagamento dos créditos sem a incidência
de correção monetária. A decisão da Assembleia Geral de Credores é soberana,
sendo vedada a modificação da forma de pagamento definida pela maioria dos
credores em benefício de um. Observância ao princípio da "par conditio
creditorium". RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70071805568,
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida,
Julgado em 29/03/2017) - grifei

A tarefa de apreciar a viabilidade do plano de recuperação judicial,
bem como as objeções a ele apresentadas, é reservada à Assembleia Geral de
credores, que deve aprová-lo ou não. 

Dita apreciação, entretanto, não se dá por votação das objeções, uma a
uma, mas sim pela votação do plano, de modo que aprovado, como no caso, por
consequência restam rejeitadas as objeções a ele apresentadas.
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Nesse sentido, prossegue Fábio Ulhoa Coelho 2: (…) As oposições ao
plano são interpostas pelos credores perante o juízo recuperacional, mas não é o
juízo que irá apreciá-las. O julgamento das oposições é feito pelos credores,
reunidos em assembleia geral, ao votarem o plano de reorganização. Não se exige
que cada oposição seja posta em votação em separado pela mesa da assembleia,
posto que o resultado da votação do plano importará o implícito acolhimento ou
desacolhimento das razões suscitadas pelos oponentes (...). - grifei. (2 - COELHO,
Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de recuperação judicial. Saraiva: São
Paulo, 2011, p. 242.).

No caso, não se evidencia nenhuma ilegalidade no Plano de
Recuperação Judicial apresentado, nem na realização da assembleia geral de
credores.

Em assembleia, tanto o plano como as alterações foram amplamente
debatidos, sendo aprovados, de modo que nenhum prejuízo houve aos credores.

Consigno por oportuno que planos alternativos também podem ser
elaborados por qualquer credor, para que possa apresentá-los na objeção ou
diretamente à Assembleia Geral de Credores, desde que não prejudique credor
ausente, de acordo com o que dispõe o art. 56, §3, da Lei 11.101/2005.

Com relação ao prazo proposto de pagamento, período de carência,
índice de atualização monetária e taxa de juros incidente sobre os débitos, impõe-se
consignar que, ainda que se avaliasse 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, de
acordo com o art. 50, I e XII, da Lei 11.101/05.

Houve, no caso, a aprovação de parcela significativa dos credores a
eles sujeitos, onde a maioria dos credores presentes foram favoráveis à aprovação do
plano (Classe I - 59,97% dos créditos presentes; Classe II -Nihil; Classe III - 73,97%
dos créditos presentes; Classe IV - 75,00% dos créditos presentes, com as seguintes
votações na Assembléia-Geral: Classe I - Por crédito R$ 2.692.960,51 100% SIM -
Por cabeça 100% SIM; Classe III Por crédito R$ 1.649.968,36 - 54,8% SIM - Por
cabeça 88,00% SIM; Classe IV Por crédito R$ 759.002,63 - 88,27% SIM - Por
cabeça 95,00% SIM), restando que seja homologado (77,73% dos créditos presentes
votaram pela aprovação do plano de recuperação apresentado).

A amparar o referido, colaciono o aresto que segue:
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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
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, 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
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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.

O plano de recuperação, para ser aprovado, deve seguir as diretrizes do
art. 45 da LFRJ:

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 (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.

O plano apresentado pela recuperanda, 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, como apontado pelos impugnantes.

A Assembleia Geral de Credores, ao apreciar o plano de recuperação
judicial proposto pela recuperanda, alcançou os seguintes resultados:

Classe I - 59,97% dos créditos presentes (Classe I - Por crédito R$
2.692.960,51 100% SIM - Por cabeça 100% SIM);

Classe II -Nihil; 

Classe III - 73,97% dos créditos presentes (Classe III Por crédito R$
1.649.968,36 - 54,8% SIM - Por cabeça 88,00% SIM); 
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Classe IV - 75,00% dos créditos presentes, com as seguintes votações
na Assembléia-Geral:  (Classe IV Por crédito R$ 759.002,63 - 88,27% SIM - Por
cabeça 95,00% SIM).

Observa-se, portanto, que houve a aprovação do plano pelos credores,
na forma do art. 45 da LRF, que prevê a aprovação por todas as classes de credores,
sendo que, nas classes II e III, exige-se a aprovação de “mais da metade do valor
total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples
dos credores presentes” (art. 45, § 1º), o que foi observado no caso, em que a
aprovação do plano em Assembleia deu-se com larga margem, pois 77,73% dos
créditos presentes votaram pela aprovação do plano de recuperação
apresentado.

Assim, diante da adesão manifestada pela grande maioria dos credores,
impõe-se a concessão da recuperação judicial, permanecendo a recuperanda nessa
condição até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano, conforme o
disposto no art. 61 da Lei 11.101/2005, com rejeição das impugnações suscitadas,
pois infundadas.

Diante do exposto, CONCEDO À INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS FUCHS S.A. - IMASA e  IMASA EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRACAO EIRELI A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, na forma do plano
proposto no Evento 4 PROCJUDIC25 pgs.3/50 e PROCJUDIC26 pgs. 1/11 (fls.
1089/1147 do processo físico), aprovado pela maioria dos credores em Assembleia
Geral, com base no art. 58, § 1º, da Lei 11.101/2005, conforme fundamentação
supra. 

O administrador-judicial deverá incluir informações e providenciar
pagamento de créditos referentes aos processos: Processo n° 0003153-
93.2017.8.16.0076 Comarca de Coronel Vivida-PR; Processo n° 9001109-
85.2020.8.21.0016 Vara do JEC de Ijuí; Processo n° 5007511-59.2019.8.24.0054/SC
2ª Cara Cível da Comarca de São José/SC.

Proceda-se à vinculação dos depósitos que constam no processo físico
ou oficie-se ao Banco Banrisul solicitando a transferência para conta vinculada ao
E-Proc.

Oficie-se à Vara do Trabalho, no processo n° 0020868-
47.2016.5.04.0601,  solicitando a transferência das quantias depositadas para
garantia do juízo para o presente feito.

Intimem-se as partes e interessados sobre o acordo de pagamento dos
honorários da administrador-judicial (Evento 4 PROCJUDIC3+ pgs. 31/32).
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Sem prejuízo, cumpra-se a decisão Evento 4 PROCJUDIC35 pg. 07,
intimando a RH Inox para devolução de valores retidos nas Notas Fiscais NFs-e
000.000.415 e 000.059.911.

Comunique-se no agravo de instrumento n° 70084986256 da Egrégia
Terceira Vice-Presidência acerca da tramitação no E-Proc.

Proceda-se à intimação da Fazenda Pública e do INSS, inclusive sobre
a decisão Evento 4 PROCJUDIC35 pg. 07.

Com a venda dos imóveis Matrículas n°s 32.887 (Ijuí) e 8.920
(Jacareí-SP), proceda-se ao pagamento dos créditos trabalhistas, conforme constou
no pleno de pagamento da recuperação (fls. 1097 e 1121-1122 do processo físico).

Foram lançadas intimações aos terceiros interessados cadastrados no
processo.

Ficam revogadas as liminares concedidas no presente feito.

 

Documento assinado eletronicamente por SIMONE BRUM PIAS, Juíza de Direito, em 18/1/2022, às
12:59:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no
site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
informando o código verificador 10014357322v3 e o código CRC df7fc77b. 
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