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Despacho               
 
Trata-se de pedido de processamento da recuperação judicial, distribuído por dependência à da 
ação cautelar preparatória de nº 0043151-77.2015.8.19.0004, movida por Aloés Indústria e 
Comércio Ltda., Aloés Piraí Indústria e Comércio Ltda. e por Aloés Nordeste Indústria e Comércio 
de Descartáveis Ltda., ainda na fase preliminar de admissibilidade. Narra-se na inicial, em resumo, 
que devido a fatores  desfavoráveis  de  mercado  que  ensejaram  a  retração  de  crédito  
e  o consequente  esvaziamento  de  sua  capacidade  para  investimentos,  as  requerentes 
viram sua realidade econômica drasticamente modificada, de modo que hoje passam por 
dificuldades financeiras. Nada obstante, afirmam que a Aloés é um grupo viável, com valor 
agregado por seu know how, e seria uma importante fonte de geração de empregos  e  de  
arrecadação  de  tributos.  Pretendem,  assim,  a  regularização  da instrução da inicial, com o 
compromisso de acautelar em Juízo a relação dos bens particulares dos sócios (sigilosamente), 
tudo de acordo com o art. 51, VI, da Lei 11101.  
 A inicial foi instruída com os documentos de fls. 18ss, destacando-se os atos constitutivos das 
requerentes (fls. 19ss), balancetes de 2012, 2013 e 2014 (fls. 53ss), a relação nominal de 
credores (fls. 94ss), relação integral de pessoal (fls. 17 e seguintes), as certidões da JUCERJA 
(fls. 121ss), extratos bancários (fls. 126ss), certidões positivas dos cartórios de protestos (fls. 
131ss), a relação de processos judiciais (fls. 288ss), e, finalmente, apresentação de 
empreendimento com respectivo contrato de parceria comercial firmado pelo grupo ora requerente 
com base no qual este visa a assegurar a consecução de sua recuperação (fls. 303ss). 
MP às fls. 400 não se opõe ao pedido de processamento de recuperação judicial, tendo em vista 
que estão cumpridos os requisitos do art. 51 da Lei 11.101/05. 
Decisão às fls. 403, nomeando perito para análise da documentação acostada aos autos, a fim de 
verificar a situação que autoriza a proteção legal pleiteada.  
Agravo de Instrumento contra decisão de fls. 403 e seguintes. 
Em virtude da presença dos requisitos legais, foi deferido o processamento da recuperação 
judicial, consoante a decisão de fls. 579. 
Manifestação da recuperanda às  fls.  1.249 requerendo a homologação do acordo de 
remuneração do administrador judicial, onde foi acordado o pagamento dos honorários  em  30  
parcelas  de  R$ 33.000,00  (trinta  e  três  mil  reais),  totalizando  o  montante  de  R$ 
990.000,00.  
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Decisão às fls.  1.253, homologando os honorários acordados entre o requerente e o 
administrador judicial.  
Preclusa a decisão, o feito teve trâmite regular, com observância das formalidades legais, no que 
veio aos autos, em tempo hábil, o Plano de Recuperação Judicial às fls. 1.274. 
À fl. 2588, manifestação do requerente, objetivando autorização para  cumprimento  do  contrato  
de  locação  de  maquinário  pactuado  com  a locatária SCA do Brasil Indústria e Comércio 
Ltda., prevendo-se uma "opção de compra" pela locatária ao final do contrato. Aduz que o  
contrato iniciou-se em 05/03/2015 pelo prazo de 18 meses, com o valor do aluguel fixado em R$ 
89.523,18, sendo certo que, findo  o  prazo  referido,  a  locatária  deseja  exercer  seu  
direito  a  compra  do maquinário pelo preço certo de R$ 862.645,08, sem que houvesse 
oposição do Administrador Judicial, conforme fl. 3071. 
À fl. 5239e seguintes, o requerente informa que a empresa CCM Indústria e  Comércio  de  
Produtos  Descartáveis  Ltda.  formalizou  proposta  para aquisição  da  máquina  para  
fabricação  de  fraldas  descartáveis  infantis (QW20081.WM3329), da marca Joa (maquina-7), 
com acessórios, embaladora "optima"  e  conjunto  de  peças  de  reposição,  no  valor  de  
R$  1.500.000,00,  a serem pagos em 5 parcelas mensais, iguais e subsequentes de R$ 
300.000,00. Da mesma forma, houve concordância do Administrador Judicial (fl. 5255). 
O  Plano  de  Recuperação  apresentado  foi impugnado pelos seguintes credores: Scania  
Banco  S/A  (fl.  3551ss); Centerplast Embalagens Plásticas Ltda. (fl. 3631ss); Banco  Bradesco  
S/A  (fl.  4579ss); Banco Indusval S/A (fls. 4589ss); CABERJ INTEGRAL SAÚDE S/A (fl. 4647ss); 
Banco  do  Brasil  S/A  (fl.  5180ss); Banco  Safra  e  Banco  J.  Safra  (fl.  5275ss). 
Manifestação do Ministério Público, à fls.5295, sem oposição aos requerimentos de fls. 2588ss  e  
5239ss e  face às diversas objeções ao Plano de Recuperação Judicial pugnou pela designação 
de Assembléia Geral de Credores, com fundamento nos arts. 35ss e 56 da Lei 11.101/05. 
À  fl.  5457ss,  embargos  de  declaração  com  efeitos  modificativos interposto  por  
EXPORT-IMPORT  BANK  OF  THE  UNITED  STATES  em  face  da r. decisão que 
prorrogou por mais 180 dias o prazo de suspensão das ações e execuções movidas  em  face  
do  Grupo  Alóes,  apesar  de  suas  atividades  estarem  paralisadas  há meses e, ao que 
se sabe, sem perspectiva de retorno.  
 Às  fls.  5483ss,  o  Banco  Bradesco  S/A  informa  que  também  questiona  a referida 
decisão de prorrogação por meio de Agravo de Instrumento.  
   Às fls. 5782ss e 5790ss, o I. Administrador Judicial apresenta relatório das  atividades  das  
devedoras  referente  aos  meses  de  janeiro  e  fevereiro  de 2017, esclarecendo  que  há  
um  alto  endividamento  e  uma  situação  nada  promissora  de paralisação das atividades. 
Acresce que em razão das diversas impugnações ao Plano de Recuperação, seria necessário o 
agendamento de uma Assembleia Geral de Credores.  
     Às fls. 5920ss, diversas certidões de créditos trabalhistas oriundas do TRT da 1ª Região.   
    Às fls. 6436,  o  leiloeiro  MEGA  LEILÕES  GESTOR  JUDICIAL informa a ocorrência de 
leilão determinada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial  de  nº  
1049518-79.2013.8.26.0100  em  trâmite  na  12ª  Vara  Cível  da Comarca da Capital de São 
Paulo, realizados nos dias 05/06/2017 e 07/06/2017 (sem informações sobre eventuais 
arrecadações). 
Foram opostas as seguintes impugnações ao  Plano  de Recuperação: 1)  Brickell  S/A  
Crédito,  Financiamento  e  Investimento  (fl.  5300ss); 2)  M.  Cassab  Comércio  e  
Indústria  LTDA  (fl.  5392ss); 3)  Banco  Santander  (Brasil)  S.A.  (fl.  5433ss); 4)  
Export-Import  Bank  ofthe  United  States(fl.  5525ss).  
Às fls. 6497ss, 6503ss, 6668ss e 6674ss, o I. Administrador Judicial apresenta relatório das 
atividades das devedoras referente aos meses abril/maio de2017, informando que o grupo 
recuperando encontra-se inoperante e pugna pela designação de Assembléia Geral de Credores.  
 Às  fls. 6568, decisão designando a realização de Assembléia Geral de Credores.  
À  fl.  6689ss,  o  grupo  recuperando  informa  que  foram  suspensos  os leilões  
designados  nos  autos  da  Ação  de  Execução  de  Título  Extrajudicial  de  nº 
1049518-79.2013.8.26.0100  em  trâmite  na  12ª  Vara  Cível  de  São  Paulo,  motivo  
pelo qual não há, por ora, qualquer quantia líquida apurada.  
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     À  fl.  7228ss,  QUETZAL  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRA 
informam que procederam à penhora de um conjunto comercial de nove andares da Grupo Aloés, 
localizado à Av. Amaral Peixoto, nº 35, Niterói, em data anterior ao requerimento de 
processamento da recuperação judicial. Defende, assim, que os  valiosos  bens  estrariam  fora  
do  regime  concorrencial  da  recuperação,  e  que  sua alienação  caracterizaria  fraude  
(nulidade).  Pretendem  estes  credores,  aqui,  ver reconhecida a indisponibilidade dos imóveis 
penhorados  e o seu direito de preferência, requerendo também seja averiguada a possível 
prática de crime falimentar.  
     À fl. 7388, o Estado do Rio de Janeiro requer penhora no rosto dos autosno  valor  de  R$  
138.570.836,54,  somatório  de  46  certidões  da  dívida  ativa,  que  já  foi deferida 
conforme decisão de fl. 7395.   
    À  fl.  8081,  o  Administrador  Judicial  informa  que  não  foi  possível  a instalação da 
Assembleia Geral de Credores em primeira convocação realizada na data de  15/08/2017,  haja  
vista  a  presença  de  quantidade  diminuta  de  credores,  fazendo-se necessária a segunda 
convocação, a ser realizada na data de 04.09.2017.   
    À fl. 8167ss, o grupo empresarial em recuperação judicial informa que a venda do maquinário 
deferida às fls. 6.568 não se concretizou, tendo, porém, recebido nova proposta para compra de 
máquinas nos mesmos moldes já deferidos pelo R. Juízo, englobando ainda uma nova máquina  
de fabricação de fraldas descartáveis (WM2960) da marca JOA, com embaladora Optima, Sistema 
de Filtro Rotativo Osprey e Conjunto de Peças de Reposição no valor de R$ 1.000.000,00, 
requerendo-se autorização para a venda dos bens.À fl. 8187, decisão judicial deferindo a 
alienação das máquinas, sob exigência de deposito judicial dos valores obtidos com a venda.  
     Às  fls. 8175ss e 8181ss, o Administrador Judicial apresenta relatório das  atividades  do  
grupo  Aloés  referente  aos  meses  de  junho  e  julho  de  2017, esclarecendo  que  em  
razão  das  diversas  impugnações  e  objeções  ao  Plano  de Recuperação  Judicial,  será  
realizada  Assembleia  Geral  de  Credores  em  segunda convocação no dia 04/09/2017, 
independente do quórum. 
Em fls.8197/9199 - manifestação do MP opinando contrariamente ao pleito de fls.7228 
À fl. 8212ss, o I. Administrador Judicial informa que a Assembleia Geral  
de  Credores  designada  para  o  dia  04/09/2017,  em  segunda  convocação,  foi  
suspensa sine die, em razão de decisão proferida pelo MM. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas 
nos autos do agravo de instrumento nº 0044876-45.2017.8.19.0000.  
     À  fl.  8306,  requerimento  de  penhora  no  rosto  dos  autos  no  valor  de   
R$ 5.190,15.  
     À  fl.  8356,  decisão  determinando  a  convocação  de  Assembleia  Geral  de 
Credores em razão do  julgamento  do  AI  nº  0044876-45.2017.8.19.0000.  
     À  fl.  8358,  a  Fazenda  Nacional  requer  a  juntada  de  comprovantes  de débitos 
da empresa no valor total de R$ 85.354.253,68, para registro em QGC. 
À fl. 8465ss, o grupo empresarial apresenta embargos de declaração em face  da  decisão  de  
fl.  8356,  alegando  a  ocorrência  de  omissão  na  medida  em  que  o mérito do agravo 
de instrumento e do agravo interno ainda não foram julgados, motivo pelo qual deve permanecer 
suspensa a realização da Assembleia Geral de Credores, sob pena  de  descumprimento  de  
decisão  do  juízo  ad  quem.  Invocando  o  princípio  da economia  processual,  pugnam  
ainda  pela  prorrogação  do  prazo  de  suspensão (stayperiod) até que retomada e finalizada 
a AGC, ante a aproximação do seu fim, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05.  
     À fl. 8478ss, o Administrador Judicial requer o pagamento da quantia de R$ 250.000,00 a 
título de honorários, os quais têm natureza extraconcursal (artigo 84, I, da Lei 11.101/05), 
argumentando que há fluxo de caixa suficiente para o adimplemento dos mesmos, haja vista o 
depósito judicial da referida quantia proveniente o pagamento da 1ª parcela relativa à alienação de 
duas máquinas do grupo recuperando (fls. 8171ss).   
    Às  fls. 8497ss e 8503ss,  o   Administrador Judicial apresenta relatório das atividades do 
grupo Aloés referente ao mês de agosto de 2017, esclarecendo que as atividades  das  
requerentes  encontram-se  paralisadas,  bem  como  suspensa  a  AGC designada  para  
04/09/2017  em  função  da  liminar  deferida  nos  autos  do  AI  nº 
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0044876-45.2017.8.19.0000 e que assim que seu mérito for julgado, agendar-se-á a continuação 
dos trabalhos. 
À fl. 8569ss, a empresa Brickell Participações S/A informa que cedeu seu crédito à empresa BRD - 
Brasil Distressed Consultoria Empresarial S/A.   
    À  fl.  8621,  decisão  acolhendo  os  embargos  de  fls.  8465ss, suspendendo a 
determinação de fl. 8356 no tocante à convocação de Assembleia Geral de Credores. 
Decisão de fls.8781/8783, deferindo a expedição de mandado de pagamento ao AJ, ante a 
expressa anuência da recuperanda, bem como deferindo a prorrogação do "stay period". 
Às fls.8811, decisão determinando a realização de Assembleia Geral de Credores. 
À  fl.  8851ss,  o  Banco  Bradesco  S/A  e  Bradesco  Leasing  S/A Arrendamento Mercantil 
impugnam  o  pedido de  pagamento dos honorários do Administrador  Judicial  através  da  
venda  de  ativos,  requerendo  ao  final  seja indeferido o pedido de fl. 8478/8480, onde se 
reclama o recebimento dos valores exatos homologados pelo juízo.  
  
    Após,  às  fls.  9069ss,  tendo  em  vista  o  recente  acolhimento  pela Assembleia  
Geral  de  Credores  da  impugnação  de  Export-Import  Bank  of  the United  States  
("Ex-Im  Bank")  -  o  qual  passou  a  ostentar  natureza  e  votar  na qualidade de credor 
com garantia real (classe II), com sua forma de pagamento específica -, as recuperandas juntam 
um aditivo ao plano de recuperação judicial.  A teor deste aditivo,  aprovado em assembleia, 
restou desconstituída a pena de perdimento  aplicada  pela  Receita  Federal  sobre  os  bens  
onerados  pelo  penhor industrial em favor do  banco "Ex-Im", sendo recomposta a garantia real 
ao seu crédito de US$ 1.120.246,36, recaindo sobre o conjunto de salas 1.203, 1.204 e 1.205  
situadas  na  Alameda  Santos,  nº  211,  Vila  Mariana,  São  Paulo/SP  (Ed. Boulevard 
Paulista).  
  
    À fl. 9086ss, o Administrador Judicial junta da Ata da Assembleia Geral de Credores 
reinstalada em 08/01/2018, em 2ª convocação, requerendo ao final  a  homologação  do  plano  
de  recuperação  judicial  aprovado  na  AGC  pela unanimidade das classes.  
     À fl. 9101ss, as recuperandas reiteram o pedido de homologação do Plano  de  
Recuperação  Judicial  e  a  consequente  concessão  da  recuperação judicial, nos termos 
do art. 58 da Lei 11.101/05, ressaltando que a jurisprudênciado  STJ  se  firmou  no  sentido  
da  desnecessidade  de  apresentação  de  certidões negativas de débitos tributários (CND ou 
CPEN) para tal fim.  
     À  fl.  9109ss,  o  credor  CENTERPLAST  EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. alega que 
foi tolhido do seu direito de participação na AGC realizada em 08/01/2018 quando lhe 
consideraram não habilitado por ausência de nova  procuração.  Aduz  que  na  assembleia  
de  04/09/2017  (suspensa)  teria  se registrado a desnecessidade de apresentação de nova 
procuração, alegando ainda  que não foi adequadamente informado da lista de presença. Por fim, 
impugna o plano  de  recuperação,  pois  dos  982  credores  trabalhistas  apenas  36  
estavam presentes,  tendo  25  deles  votado  positivamente,  e  dos  154  credores 
quirografários,  33  compareceram,  com  20  votos  positivos,  sustentando  tese  de 
número insuficiente de votantes.  
       À fl. 9119, ofício requerendo penhora no rosto dos autos no valor de R$ 36.904,39.   
      À  fl.  9133ss,  o  Administrador  Judicial,  em  resposta  ao petitório  de  fls.  9109ss,  
ratifica  que  somente  aqueles  que  se  habilitaram tempestivamente e compareceram, por 
meio da assinatura da lista de presença, da assembleia  originariamente  instalada  em  
04/09/2017,  puderam  participar  da reinstalação da mesma. Quanto à suposta inexistência de 
quórum para aprovação do  PRJ,  aduz  que  a  conferência  de  quórum  é  necessária  
apenas  em  1ª convocação,  sendo  a  assembleia,  em  2ª  convocação,  instalada  com  
qualquer número  de  credores,  nos  termos  do  artigo  37,  §2º,  da  Lei  nº  11.101/05 
requerendo,  ao  final,  sejam  desconsideras  as  incabíveis  alegações  da CENTERPLAST,  
reconhecendo-se  como  válida  a  assembleia  realizada.  Ainda pede a  condenação  da  
mesma  em  litigância  de  má-fé,  no  valor  de  10  vezes  o salário-mínimo, haja vista a 
dedução de pedido contra texto expresso de lei, na forma preconizada pelo artigo 80, I, c/c 81, §2º, 
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do CPC/2015.  
       À fl. 9586ss, a empresa M. CASSAB Comércio e Indústria Ltda. também impugna o plano 
de recuperação ao argumento de que o edital de convocação  da  AGC  realizada  08/01/2018,  
publicado  no  DJE  em  07/12/2017, não especificou dentre as ordens do dia a proposta de 
alteração do plano original, de modo a cientificar a todos e possibilitar o estudo prévio dos pontos 
que seriam discutidos.  Sustenta  que  o  edital  publicado  trazia  plano  distinto  daquele 
efetivamente  submetido  à  votação  na  assembleia,  com  alterações  realizadas minutos 
antes da sua aprovação, sem que houvesse tempo suficiente para analisá-las.  Diz  que  foram  
afrontados  os  artigos  36  e  56,  §3º  da  Lei  11.101/05  e  os princípios da publicidade 
dos atos processuais, da ampla defesa, do contraditório, da boa-fé objetiva e da isonomia dos 
credores.  
      Prossegue aduzindo que o plano aditivo também faz previsão de que a venda dos bens 
imóveis dados em substituição à garantia do credor Ex-Im Bank poderá se dar por iniciativa do 
credor ou das recuperandas, bem como que aquele poderá receber pagamento prioritário por 
gozar de garantia que pode inviabilizar o cumprimento do plano,  não sendo razoável que o futuro 
de  uma empresa e o direito de uma universalidade de credores fique a cargo exclusivo de um 
deles.  Alega ainda  que do cotejo da ata da  Assembleia  Geral  de Credores realizada  dia  
08/01/2018  com  a  lista  de  presentes  no  ato,  vê-se  que  o  voto favorável do único 
credor com garantia real (Classe II) e detentor da maioria do crédito  quirografário  entre  os  
presentes  (Classe  III)  foi  fundamental  para aprovação  de  um  Plano  de  Recuperação  
Judicial,  restando  configurada  a abusividade do voto exercido pelo Ex-Im Bank.   
      Finalmente, consigna que o aditivo ao plano de recuperação judicial não prevê a 
continuidade da atividade empresarial ou estratégias para o seu  soerguimento.   Destaca  que  
as  empresas  recuperandas  encontram-se  em absoluta inatividade, sua produção paralisada, 
sem funcionários e sem gerar lucro e,  em  que  pese  o  Plano  de  Recuperação  Judicial  
fazer  previsão  genérica  de retomada das  atividades,  não é o que tem se observado, ao 
contrário, o que se observa é a venda sucessiva dos ativos imobilizados (maquinários) 
necessários à sua  operação  e,  agora,  conforme  consta  no  aditivo  ao  Plano  de  
Recuperação Judicial,  restou  autorizada  também  venda  direta  de  seus  ativos  
imateriais, consubstanciados nas marcas das fraldas que eram comercializadas, não havendo 
qualquer indício nos autos de tentativa de soerguimento da empresa, ao revés, o que se observa 
são solicitações sucessivas de alienação dos ativos, ocorrendo, na prática,  a  liquidação  das  
recuperandas,  motivo  pelo  qual  o  PRJ  não  pode  ser homologado, devendo ser 
declarada nula a AGC realizada em 08/01/2018. 
Às fl. 9687ss, a recuperanda requer a apreciação de pedido de fls. 2588ss (autorização para 
cumprimento de contrato de locação de maquinário com opção de compra ao final pactuado com a 
empresa SCA do Brasil Indústria e Comércio LTDA).  
     À fl. 9802ss, o  Administrador Judicial  apresenta resumo dos atos praticados a partir da 
aprovação do PRJ na AGC realizada em 08/01/2018, além de  refutar  os  argumentos  
apresentados  pelos  credores  CENTERPLAST EMBALAGENS  PLÁSTICAS  LTDA.  e  M.  
CASSAB,  trazendo  os esclarecimentos solicitados pelo Parquet. 
 
É o RELATÓRIO. DECIDO. 
Cumpre ter presente, de começo, que as objeções apresentadas ao Plano de Recuperação não 
merecem prosperar. Senão vejamos.  
Primeiramente passa-se a análise da alegação de vício (nulidade) do edital de convocação da 
Assembleia Geral de Credores. 
A empresa M. CASSAB Ltda.  impugnou  o  resultado  da  AGC,  dizendo  que  faltou  ao  
edital  de chamamento à assembleia especificar como ordem do dia a proposta de alteração do 
PRJ original.   
  Ora, a Lei nº 11.101/05 não determina que o edital discrimine todas matérias que serão objeto 
de discussão em AGC de forma pormenorizada, exigindo apenas que o mesmo contenha a ordem 
do dia de forma genérica (art. 36, II). 
Em verdade, o  edital  publicado  em  19/07/2017  (1ª convocação) informa que a ordem do dia 
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seria a apresentação e votação do Plano de Recuperação Judicial.  Já o edital publicado em 
07/12/2017 apenas menciona a  retomada,  em  2ª  convocação,  da  AGC  anteriormente  
suspensa  por  ordem judicial,  sem  especificar  qual  seria  a  ordem  do  dia.  Desse  
modo,  na  data  da realização da assembleia em 2ª convocação, nenhum dos credores poderia 
alegar o desconhecimento da ordem do dia, incluindo a questão envolvendo a natureza do  
crédito  do  Ex-Im  Bank,  que  passou  a  votar  na  qualidade  de  credor  com garantia 
real, assim contemplado no plano de recuperação judicial. 
Com relação à objeção propriamente dita, apresentada pela Credora M Cassab, afigura-se 
intempestiva. 
De acordo com o art. 55 da Lei 11.101/05, "qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção 
ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de 
credores de que trata o § 2o do art. 7o desta Lei ".   
Incumbe a empresa recuperanda apresentar o Plano de Recuperação Judicial no prazo de 60 
dias, conforme o disposto no art. 53 da Lei 11.101/05.  
Aos credores é outorgada a apreciação do Plano, bem como a deliberação e aprovação ou 
rejeição em Assembleia Geral de Credores, convocada com esta finalidade. No entanto, para que 
seja convocada Assembleia Geral de Credores, impõe-se a existência de ao menos uma objeção 
ao Plano de Recuperação, na forma do art. 56 da Lei 11.101/05. 
Caso nenhuma objeção seja oposta no prazo legal, considera-se tacitamente aprovado o plano 
devendo o juízo homologá-lo na forma do artigo 58. 
In casu, a relação de credores a qual faz menção o art. 7, §2º da Lei 11.101/05, foi publicada em 
01/12/2016 e o edital de intimação dos credores acerca da apresentação do Plano, na forma do 
art, 53, parágrafo único, da Lei 11.101/05, ocorreu em 16/12/2016.   
A credora M. Cassab apresentou sua objeção ao Plano em 22/01/2018, ou seja, após 
transcorridos mais de 12 meses do término do prazo.  
Ademais, a manifestação da credora M. Cassab, além de intempestiva, é posterior à aprovação do 
Plano pelos credores, ou seja, após da Assembleia Geral de Credores, ter deliberado sobre o 
Plano e chegado a uma decisão favorável. 
Por conseguinte REJEITO A REFERIDA OBJEÇÃO. 
Tampouco merece prosperar a impugnação do credor Centerplast. 
Em que pese a lei 11101 assegura a todos os credores o direito de participação na AGC (artigo 
39), estabelece o artigo 37 parágrafo 3º que "para  participar  da  assembleia,  cada  credor  
deverá  assinar  a lista de presença, que será encerrada no momento da instalação". 
Assim, para que  possa  comparecer  às  sessões  subsequentes  da Assembleia Geral, é 
imprescindível a assinatura na lista de presença promovida em  sua  instauração.  Isso  porque,  
embora  a  assembleia  possa  ser  dividida  em diversas reuniões, trata-se de ato uno, no 
qual possuem o direito de participar e votar tão somente os credores que se encontravam 
presentes, ou representados na forma da lei, na primeira sessão com assinatura na lista de 
presença. 
Por conseguinte,  só  poderiam  participar  da  AGC  reaberta os credores  que  se  
habilitaram  tempestivamente  e  compareceram,  por  meio  da assinatura  da  lista  de  
presença,  à  assembleia  instalada  em  04/09/2017,  não podendo a CENTERPLAST, 
admitindo não ter assinado a referida lista, alegar o simples desconhecimento da sua importância. 
No que tange a alegação de falta de quórum, não merece acolhida, pois, nos termos do artigo 37, 
§2º, da Lei nº 11.101/05, a conferência de quórum é necessária  apenas  em  primeira  
convocação, verbis: 
"Art. 37. A assembleia será presidida pelo administrador judicial, que designará 1 (um) secretário 
dentre os credores presentes. (...)   
§ 2o A assembleia instalar-se-á, em 1a (primeira) convocação, com a presença de credores 
titulares  de  mais  da  metade dos  créditos  de  cada  classe, computados pelo valor, e, em 
2a (segunda) convocação, com qualquer número." 
Pelo exposto REJEITO  presente objeção. 
O órgão do Ministério Público também não objetou o referido Plano, embora tenha destacado a 
necessidade de INTIMAÇÃO DA União Federal, no que NÃO lhe assiste razão. Isso porque, a 
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pena de perdimento aplicada pela Receita Federal sobre os bens onerados pelo  penhor  
industrial  em  favor  do  Ex-Im  Bank NÃO FOI afastada ou desconstituída pela Assembleia 
Geral de Credores. Em verdade o que houve foi a recomposição da garantia perdida por meio dos 
bens da recuperanda, listados, em cumprimento ao V. acordão desta Corte. 
 Na realidade, o Plano de Recuperação apresentado afigura-se consistente, militando, por 
conseguinte, a favor da reestruturação da empresa recuperanda, de modo a preservar sua 
atividade econômica e o cumprimento da função social.  
No que toca às certidões negativas de débito, ´ex vi´ do art. 57 da Lei nº 11.101/05 e do art. 191-A 
do CTN, a orientação jurisprudencial tem caminhado no sentido de conferir-se interpretação 
sistemática a tais dispositivos, em prol da eficácia prática e concreta da recuperação judicial, 
sobretudo em obséquio ao princípio maior da preservação da empresa. Dessa forma, faz-se mister 
dispensar a empresa recuperanda da apresentação de certidões negativas de débito.  
Por todo o exposto, HOMOLOGO o Plano de Recuperação Judicial de fls.1275/1423 e seu aditivo 
de fls.  9093/9099 e, via de consequência, concedo a recuperação judicial à empresa.  
Fls. 2588 e seguintes - ante a anuência do MP e a inexistência de óbices aos objetivos da 
recuperação DEFIRO.  
 
PROCEDA-SE À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS CONFORME FLS.9119. 
 
Fica a empresa recuperanda dispensada da apresentação de certidões negativas de débito. Para 
fins de ciência desta sentença, determino a expedição de ofícios aos seguintes órgãos: a) Receita 
Federal; b) INSS; c) Fazenda Pública Estadual; d) Fazenda Pública Nacional; e) Fazendas 
Públicas Municipais, considerados os Municípios onde a empresa recuperanda mantem 
estabelecimento; f) todos os órgãos judiciais que oficiaram a este Juízo para fins de reserva de 
crédito. Dê-se ciência pessoal ao Ministério Público.  
Publique-se. Registre-se.Intimem-se.  
 

São Gonçalo, 05/04/2018. 
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