
 

  1 
64-1-018/2016/125624 - 018/1.12.0001575-5 (CNJ:.0004586-
50.2012.8.21.0018) 

COMARCA DE MONTENEGRO 

2ª VARA CÍVEL 
Rua Dr. Amaury Daudt Lampert, 303 
_________________________________________________________________________ 
 

Processo nº:   018/1.12.0001575-5 (CNJ:.0004586-50.2012.8.21.0018) 

Natureza: Recuperação de Empresa 

Autor: Pleuger Comércio e Serviços de Bombas Hidráulicas Ltda 

Réu: Pleuger Industria e Comércio de Bombas Hidráulicas Ltda 

Krone Indústria Mecânica  Ltda 

Montenegro Industrialização Ltda 

Juiz Prolator: Juíza de Direito - Dra. Deise Fabiana Lange Vicente 

Data: 01/12/2016 

  

Vistos e examinados estes autos. 

 
 
 
   PLEUGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BOMBAS 
HIDRÁULICAS LTDA, representada por seu sócio HAWY ALEJANDRO 
ERLER VON ERLEA, propôs PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
relatando difícil situação econômica que se encontrava e os motivos que 
levaram a tal situação, e não obstante as dificuldades enfrentadas, entendeu 
ser possível sua recuperação, informando possuir os requisitos legais 
dispostos no art. 51 da Lei nº 11.101/2005, ausência de impedimentos 
legais, justificando a sua pretensão. Requereu o deferimento de seu pedido, 
bem como o benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Juntou 
documentos. 
 
   Foi deferido o processamento da recuperação (fls. 100-
v) e deferido o pagamento de custas ao final. 
 
   Apresentado o Plano de Recuperação nas fls. 235-46. 
 
   Determinada a expedição de edital previsto no art. 52, § 
1º, da Lei nº 11.101/2005, bem como indeferida a liberação de valores, sobre 
o qual foi interposto agravo, o qual foi julgado prejudicado (fls. 359-61). 
 
   Houve pedido da recuperanda para determinar o 
cancelamento de leilão aprazado na Justiça do Trabalho, bem como a 
prorrogação da suspensão das execuções por prazo indeterminado (fls. 370-
3). Juntou documentos. 
 
   Os pedidos foram indeferidos pelo Juízo nas fls. 444-51. 
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   Houve pedido de reconsideração da decisão (fls. 453-
503), bem como interposto agravo (fls. 506-16). 
 
   O Administrador Judicial concordou com o pedido de 
prorrogação do prazo de 180 dias, tendo o Ministério Público opinado que se 
aguardasse a decisão no agravo interposto. 
 
   Dado provimento ao agravo (fl. 550). 
 
   Requerido pela recuperanda para que o juízo determine 
que a Justiça do Trabalho se abstivesse de retirar qualquer bem de dentro 
da fábrica Pleuger (fls. 661-3). Juntou documentos. 
 
   O pedido foi indeferido nas fls. 717-8. 
 
   O Administrador Judicial requereu intimação da 
recuperanda para que apresentasse as demonstrações do resultado do 
exercício do período de 01-01-2012 a 01-09-2014, bem como declarações 
de imposto de renda neste mesmo período e ordene a realização de perícia 
contábil, sob pena de convolação em falênca. 
 
   A recuperanda interpôs agravo da decisão (fls. 728-40), 
ao qual foi negado seguimento (fl. 758). 
 
   Determinadas as providências postuladas pelo 
Administrador Judicial (fls. 764-v). 
 
   Por fim, o Administrador Judicial postulou a convolação 
da recuperação judicial em falência face à situação econômico-financeira da 
Pleuger, com inscrição estadual baixada, e até o momento sua situação 
fiscal não se encontra regularizada, além disso, o engenheiro da Pleuger é 
sócio da Montenegro Industrialização Ltda, que possui o mesmo endereço 
da Pleuger na SEFAZ e desenvolve as mesmas atividades, com o mesmo 
ramo de atuação, restando demonstrada a existência de grupo econômico. A 
recuperanda não vem honrando com seus compromissos com os credores, 
atrasando contas básicas. Juntou relatório mensal das atividades 
desenvolvidas pela recuperanda e levantamento fotográfico, cujo 
comportamento desta vai de encontro a finalidade da recuperação judicial, 
restando clara a impossibilidade da empresa recuperanda cumprir com as 
obrigações assumidas. Juntou documentos. 
 
   O Ministério Público deixou de intervir no feito por 
entender ausente hipótese autorizadora de intervenção. 
 

Foi proferida sentença de decretação de falência da 
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massa falida (fls.1056/1063). 
 

Em substituição aos dois vigilantes que guarneciam as 
dependências da falida, foi autorizada a contratação de um zelador (fl. 
1088), mediante remuneração mensal de R$ 1800,00 (um mil e oitocentos 
reais). 

 
Da decisão que determinou o imediato restabelecimento 

de energia elétrica, a empresa AES Sul Distribuidora de Energia S/A opôs 
embargos de declaração, requerendo esclarecimento acerca do 
adimplemento das faturas de consumo, bem como por quais débitos a 
concessionária estaria impossibilitada de suspender o fornecimento de 
energia elétrica. 

 
A empresa falida se manifestou arguindo a nulidade da 

sentença, haja vista ausência de intimação sobre publicação da decretação 
de falência, conforme art. 247, do CPC (fls. 1160/1161). 

 
Os embargos de declaração foram acolhidos e restou 

sanada a omissão, tendo sido esclarecido que as faturas mensais serão 
adimplidas pela Massa falida e as faturas atrasadas deverão ser habilitadas 
no crédito do feito falimentar (fl. 1162). Ao final, foi rejeitado o argumento de 
nulidade do ato processual impugnado pela massa falida, prosseguindo-se o 
feito. 

 
Sobreveio aos autos o laudo pericial efetuado sobre o 

imóvel e objetos que compõem a massa falida (fls. 1164/1203 e anexos às 
fls. 1204/1235). 

 
A falida Pleuger arguiu novamente a nulidade do 

processo, uma vez que não teria restado intimada da decretação de falência 
da autora (fls. 1246/1247), tendo, posteriormente, interposto agravo de 
instrumento da decisão que negou sua arguição de nulidade (fls. 
1254/1259). 

 
O agravo de instrumento restou provido ao efeito de 

declarar a nulidade da sentença proferida e atos posteriores, em razão da 
nulidade constatada através da ausência de intimação da falida sobre a 
sentença que decretou sua falência (fls. 1261/1264). 

 
Foi ordenada a intimação de todos atos e termos 

ocorridos no processo a partir da decisão de decretação da falência das fls. 
820-824 (fl. 1265). 

 
Restou determinada à empresa AES Sul que se 
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abstivesse de proceder o corte  do fornecimento de energia elétrica  na sede 
da empresa falida, bem como de enviar avisos de corte de energia, sob pena 
de multa diária de R$ 5.000,00 pelo descumprimento (fl. 1274). 

 
Sobreveio aos autos informação do trânsito em julgado 

da decisão proferida em sede recursal que decretou a nulidade da 
decretação de falência (fl. 1351). 

 
Restou deferido o pedido do Administrador Judicial para 

o efeito de ser certificado nos autos a intimação das falidas Krone e 
Montenegro sobre a sentença que decretou a quebra e, em caso positivo, 
que se procedesse a ratificação dos atos praticados no processo falimentar 
desde a decretação da quebra (fl.1357). 

 
Restou certificada a ausência de efetiva intimação dos 

demandados. 
 
Posteriormente, foi ratificada a nomeação do 

Administrador Judicial (fl.1379). 
 
O Administrador Judicial se manifestou arguindo a total 

insolvência da massa falida Pleuger e requereu a decretação de quebra da 
recuperanda (fls. 1489/1492). 

 
O Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido 

(fl.1496). 
 
   É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. 
 
   Trata-se de processo de recuperação judicial, cuja 
finalidade principal constitui o restabelecimento da empresa em crise, 
buscando o retorno da saúde econômica da sociedade. 
 
   Neste aspecto, Amador Paes de Almeida leciona que “a 
recuperação judicial tem, a rigor, o mesmo objetivo da concordata, ou seja, 
recuperar, economicamente, o devedor, assegurando-lhe, outrossim, os 
meios indispensáveis à manutenção da empresa, considerando a função 
social desta”. (ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de Falência e 
Recuperação de Empresa. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. p. 304). 
 
   Por conseguinte, com o intuito que seja viável o 
processamento e continuação da recuperação, necessário que a empresa 
em dificuldade apresente plano de recuperação, na forma do art. 53 da Lei 
nº 11.01/2005, devendo integrar este plano o respectivo laudo econômico-
financeiro, consoante disposto no art. 53 da Lei nº 11.101/2005: 
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“Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo 
devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 
(sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o 
processamento da recuperação judicial, sob pena de 
convolação em falência, e deverá conter: 
I – discriminação pormenorizada dos meios de 
recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta 
Lei, e seu resumo; 
II – demonstração de sua viabilidade econômica; e 
III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens 
e ativos do devedor, subscrito por profissional 
legalmente habilitado ou empresa especializada.(grifei) 
Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital 
contendo aviso aos credores sobre o recebimento do 
plano de recuperação e fixando o prazo para a 
manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55 
desta Lei.” 

 
   Consoante ensina Fábio Ulhoa Coelho: “a mais 
importante peça do processo de recuperação judicial é, sem sombra de 
dúvidas, o plano de recuperação judicial (ou de 'reorganização da empresa'). 
Depende exclusivamente dele a realização ou não dos objetivos associados 
ao instituto, quais sejam, a preservação da atividade econômica e 
cumprimento de sua função social. Se o plano de recuperação é consistente, 
há chances de a empresa se reestruturar e superar a crise em que 
mergulhara”. (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Nova Lei de Falências 
e de Recuperação de Empresas. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 158). 
 
   Por conseguinte, o aludido plano constitui o alicerce da 
recuperação, uma vez que a partir dele é possível se constatar se a empresa 
possui potencial para sair da situação de crise, retornando à saúde 
econômica esperada. 
 
   Nesse aspecto, os derradeiros relatórios enviados pelo 
Administrador Judicial dão conta da inviabilidade econômica da 
recuperanda, a saber: a empresa se encontra fechada, com má conservação 
do prédio e seus equipamentos em estado de abandono (fotografias das fls. 
791-815), sem abastecimento de água no local face ausência de pagamento, 
os salários e demais benefícios dos funcionários estão em atraso desde 
janeiro de 2015, ausência de qualquer contato com o Administrador Judicial 
do proprietário da empresa, não houve apresentação de balancetes, 
tampouco foi apresentado laudo econômico-financeiro dentro do prazo 
estabelecido no art. 53 da Lei nº 11.101/2005. 
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   Assim, diante de tais constatações, especialmente 
documentos juntados nas fls. 787 e seguintes, continuando a empresa com 
a situação de baixada no SEFAZ, e fechada (consoante anteriormente 
verificado pelo Senhor Oficial de Justiça, conforme já se constatou na fl. 
717v, além desta situação vir retratada nas fotos das fls. 791 e seguintes), 
não se verificando elementos contundentes para aferição da viabilidade 
econômica-financeira, possível se mostra a convolação imediata em 
falência. 
 
   Diante do exposto, com fundamento no art. 73, IV, da Lei 
declaro º 11.101/2005, DECLARO ABERTA A FALÊNCIA DA EMPRESA 
PLEUGER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA, 
com sede na Rua Torbjorn Weibull, nº 1309, bairro Timbaúva, em 
Montenegro. 
 

a) Nomeio como Administrador Judicial o mesmo profissional que atuou 
na Recuperação Judicial – Scalzilli.fmv Advogados & Associados S/S, 
representada por Fabrício Nedel Scalzilli -, sob compromisso, que 
deverá ser prestado em 48 horas, atendendo ao disposto no art. 99, 
IX, da Lei nº 11.101/2005; 

b) Declaro como termo legal a data de 19/07/2012, correspondente ao 
nonagésimo (90º) dia anterior à data do pedido de recuperação 
judicial, na forma do art. 99, II, da Lei nº 11.101/2005, observando-se 
o disposto nos arts. 74, 130 e 131; 

c) Intimem-se os sócios da Falida para que cumpram o disposto no art. 
99, III, da Lei nº 11.101/2005, no prazo de cinco dias, apresentando a 
relação de credores, bem como atendam o disposto no art. 104 da 
mesma lei, sob pena de responderem por delito de desobediência; 

d) Fixo o prazo de quinze (15) dias para habilitação dos credores, na 
forma do artigo 7º, §1º, cumulado com art. 99, IV, ambos da Lei nº 
11.101/2005, e que devem serem apresentadas diretamente ao 
Administrador Judicial, devendo este, apresentar a lista de credores 
para publicação do edital a que alude o §2º do mesmo diploma legal; 

e) As execuções existentes contra a devedora deverão ficar suspensas, 
inclusive as atinentes aos eventuais sócios solidários porventura 
existentes, exceto as com datas de licitações já designadas, vindo o 
produto em benefício da massa, ou aquelas onde houve concurso de 
litisconsortes passivos, que prosseguirão quanto a estes, bem como 
os executivos fiscais e ações que demandarem por quantias ilíquidas, 
atendendo ao disposto no art. 6º combinado com o art. 99, V, ambos 
da Lei nº 11.101/2005; 

f) Cumpra a Srª. Escrivã as diligências estabelecidas em lei, em 
especial, as dispostas no art. 99, VIII, X e parágrafo único da Lei nº 
11.101/2005, procedendo-se as comunicações e intimações de praxe, 
em especial, comunicar a Junta Comercial do Rio Grande do Sul, a 
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Fazenda Pública e o Tribunal do Trabalho da 4ª Região; 
g) Proceda-se à lacração do estabelecimento, pois não é caso de 

autorizar a continuidade provisória das atividades, a teor do que 
estabelece o art. 109 da Lei nº 11.101/2005; 

h) Oficiem-se aos estabelecimentos bancários, no sentido de serem 
encerradas as contas da requerida e solicitando informações quanto 
aos saldos porventura existentes nestas, na forma do art. 121 da Lei 
nº 11.101/2005; 

i) Ainda, pelo poder de cautela geral, com base em princípio de ordem 
pública, para garantia dos interesses da coletividade de credores, e 
da efetividade da jurisdição, permitindo que se preserve o resultado 
prático, evitando que se torne sem efeito, na hipótese de 
responsabilidade, determino a indisponibilidade dos bens dos sócios 
gerentes ou administradores da requerida pelo prazo a que alude o 
art. 82, §1º, da Lei nº 11.101/2005, devendo ser oficiado aos 
Registros Imobiliários e Departamento de Trânsito para tanto, com 
base no art.99, VII, do mesmo diploma legal; 

j) Intime-se a Falida para que traga aos autos relação atualizada de 
credores, conforme art. 104 da Lei de Falências; 

k) Oficie-se à CGJ, solicitando providências no sentido de ser 
comunicado aos Registros Imobiliários do Estado, a decretação da 
falência da empresa e de indisponibilidade dos bens dos sócios 
gerentes ou administradores da requerida, bem como que informem 
acerca da existência de imóveis. 

 
   Autorizo a Srª. Escrivã a assinar todos os ofícios, 
mandados e editais decorrentes desta decisão. 
 
   Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
   Diligências Legais. 

Montenegro, 01 de dezembro de 2016. 

 
Deise Fabiana Lange Vicente, 

Juíza de Direito 


