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Consulta de 1º Grau
 Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul

 Número do Processo: 1.19.0000515-9
 Comarca: MONTENEGRO

 Órgão Julgador: 2ª Vara Cível : 1 / 1

Julgador:
Deise Fabiana Lange Vicente
Data Despacho
01/03/2019 Vistos. Estando a inicial devidamente instruída, conforme determina o art. 51 da Lei 11.101/2005, defiro o processamento da

recuperação judicial. Outrossim, em atenção ao pedido de tutela de urgência, cumpre registrar que para a sua concessão
necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre salientar o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47
da Lei 11.101/2005, segundo o qual 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.
Dessa forma, o corte no fornecimento de energia elétrica inviabilizaria a atividade da empresa e por consequência os objetivos
da recuperação da empresa. Portanto, levando em consideração o fato de o crédito em questão está sujeição à recuperação
judicial, descabe a suspensão do fornecimento da energia elétrica como forma de compelir a empresa ao pagamento do
débito. Nesse sentido, cita-se: ¿AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CORTE NO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/05. Estando o crédito oriundo do
fornecimento de energia elétrica submetido aos efeitos da recuperação judicial é ilegal e abusivo o seu corte como forma de
compelir o usuário ao pagamento de dívida pretérita. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.¿ (Agravo de
Instrumento Nº 70034938175, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado
em 13/05/2010). Além disso, o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público indispensável ao funcionamento da
empresa, não podendo ser interrompido durante o concurso do prazo concedido para a recuperação, no qual fica suspensa a
exigibilidade dos créditos até a reorganização da empresa recuperanda. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência
postulada para determinar que a RGE ¿ Sul Distribuidora de Energia S/A mantenha o fornecimento de energia elétrica na
empresa autora, até o deslinde do presente feito. Oficie-se à RGE, encaminhe-se cópia a presente decisão. Outrossim, nomeio
Administrador Judicial ERNESTO FOCKE HACK, que deverá prestar compromisso em 48 horas. Dispenso a autora da
apresentação de certidões negativas para o exercício das suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou
para o recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando-se o art. 69 da referida Lei. Determino a
suspensão das ações ou execuções contra a devedora, na forma do art. 6º da Lei 11.101/2005, permanecendo os respectivos
autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º, e 7º do art. 6º da Lei e as relativas a créditos
excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 da mesma Lei. Diligencie o cartório quanto às providências do inciso V e § 1º,
do art. 52 da Lei 11.101/2005. Prazo do edital 30 dias. Intime-se o devedor para apresentar contas nos termos do inciso IV, do
art. 52; para providenciar a comunicação prevista no § 3º do art. 52 do referido diploma legal; bem como para apresentar o
plano de recuperação no prazo de 60 dias da publicação da presente decisão, consoante Art. 53 da Lei de Falências. Oficie-se
à Junta Comercial para as anotações no registro correspondente. Diligências legais. 
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