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

 Número do Processo: 1.18.0002049-0
 Comarca: MONTENEGRO

 Órgão Julgador: 2ª Vara Cível : 1 / 1

Julgador:
Deise Fabiana Lange Vicente
Data Despacho
26/06/2018 Vistos. Comprovada a insuficiência de recursos financeiros da empresa recuperanda, diante do resultado financeiro negativo,

defiro o benefício da gratuidade da justiça. Outrossim, estando a inicial devidamente instruída, conforme determina o art. 51 da
Lei 11.101/2005, defiro o processamento da recuperação judicial. 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 §
3ºdo 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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